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Հարգելի ընթերցող,
Ուրախ եմ Ձեզ ներկայացնելու ՀՀ անտառային օրենսդրության
ուղեցույցը, որը հեղինակային խմբի շուրջ ﬔկ տարվա աշխատանքի
արդյունք է:
Ազգային էկոլոգիական օրենսդրության ձևավորման ճանապարհին այս Ուղեցույցը ՀՀ անտառային օրենսդրության գիտագործնական ﬔկնաբանությունների առաջին համալիր աղբյուրն
է: ՀՀ անտառային օրենսգրքից բացի, Ուղեցույցն ընդգրկում է
նաև «Բնապահպանական վերահսկողության մասին» ՀՀ օրենքի,
Վարչական իրավախախտուﬓերի վերաբերյալ ՀՀ օրենսգրքի,
ՀՀ քրեական օրենսգրքի և ՀՀ քաղաքացիական օրենսգրքի`
անտառային օրենսդրության համակարգը ձևավորող դրույթների
ﬔկնաբանությունները: Այն ներառում է նաև առաջարկություններ
ﬔկնաբանվող դրույթներում փոփոխություններ և լրացուﬓեր
կատարելու վերաբերյալ:
Հուսով եմ, որ այս գիտագործնական ուղեցույցը օգտակար կլինի ինչպես իրավաստեղծ և իրավակիրառ մարﬕնների, այնպես էլ
շրջակա ﬕջավայրի հիﬓախնդիրներով հետաքրքրվողների համար:
Ուղեցույցի մշակման աշխատանքներում ունեցած արժեքավոր
ներդրման համար իմ խորին շնորհակալությունն եմ հայտնում
WWF-Հայաստանին և ENPI-FLEG ծրագրի համակարգող Սիրանուշ Գալստյանին, ինչպես նաև ՀՀ գյուղատնտեսության նախարարության «Հայանտառ» ՊՈԱԿ-ի մասնագետներին` տրամադրած
խորհրդատվության համար:
Ա. Բ. ԻՍԿՈՅԱՆ
Պատասխանատու խմբագիր և
ուղեցույցի մշակման ղեկավար
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ԻՆՉՊԵՍ ՕԳՏՎԵԼ ՈՒՂԵՑՈՒՅՑԻՑ
Հարգելի ընթերցող,
Ձեր ձեռքին է ՀՀ անտառային օրենսդրության կիրառման
ուղեցույցը, որը ներառում է ՀՀ անտառային օրենսգրքի և դրա
կիրառուﬓ ապահովող հիﬓական օրենսդրական ակտերի
դրույթների ﬔկնաբանությունները:
Ստորև ներկայացվում են Ուղեցույցի կառուցվածքի հիմքում
դրված հիﬓական մոտեցուﬓերը, որոնց ծանոթանալու արդյունքում ավելի դյուրին կդառնա ուղեցույցի օգտագործումը:
1. ՀՀ անտառային օրենսգրքի յուրաքանչյուր գլխի ﬔկնաբանությունից առաջ ներկայացվող համառոտ բացատրությունը
վերաբերում է հարցերի այն շրջանակին, որոնք լուսաբանվում
են առանձին հոդվածները ﬔկնաբանելիս:
2. ՀՀ անտառային օրենսգրքից բացի, Ուղեցույցում ներառված
են նաև «Բնապահպանական վերահսկողության մասին» ՀՀ
օրենքի, Վարչական իրավախախտուﬓերի վերաբերյալ ՀՀ
օրենսգրքի, ՀՀ քրեական օրենսգրքի և ՀՀ քաղաքացիական
օրենսգրքի ﬕայն անտառային օրենսդրությանն առնչվող
հոդվածները: Նշված ակտերի առանձին գլուխների ներքո
պարզաբանվում են այն հիﬓական հասկացությունները,
որոնք առանցքային նշանակություն ունեն յուրաքանչյուր
դրույթի բովանդակությունը հասկանալու համար:
3. Ուղեցույցում ﬔկնաբանվող որոշ հոդվածներ, որոնք մասամբ
են առնչվում անտառային օրենսդրությանը, բերված են ոչ
ամբողջությամբ (օրինակ` ՀՀ քաղ. օր. 14-րդ, 1058-րդ և այլ
հոդվածներ):
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4. Այն դեպքերում, երբ ﬔկնաբանվող հոդվածի որևէ նորմ
առնչվում է այլ հոդվածի կամ իրավական ակտի դրույթի,
Ուղեցույցում կատարվում է համապատասխան հղում:
5. Ուղեցույցում գործածվող որոշ իրավական եզրույթներ
նշագրված են «*» նշանով, և դրանց բացատրությունները
այբբենական կարգով ներկայացված են Հավելված 1-ում:
6. Հավելված 2-ում տեղ են գտել ՀՀ անտառային օրենսդրությունը
ﬔկնաբանելիս օգտագործված իրավական ակտերը:
7. Գործնական օրինակներն Ուղեցույցում զետեղված են շրջանակներում`  նշանով:
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ՄԱՍ 1. ՀՀ ԱՆՏԱՌԱՅԻՆ ՕՐԵՆՍԳԻՐՔ
ԳԼ

Խ 1. ԸՆԴՀԱՆ

Ր ԴՐ

ՅԹՆԵՐ

ՀՀ անտառային օրենսգրքի (ՀՀ ԱՕ) ﬔկնաբանության այս հատվածը վերաբերում է օրենսգրքի կարգավորման առարկան ձևավորող հարաբերությունների շրջանակին և բովանդակությանը, ՀՀ
անտաառային օրենսդրության համակարգաստեղծ իրավական
ակտերին, դրանց փոխհարաբերակցությանը և յուրաքանչյուրի կիրառման ոլորտներին, ինչպես նաև ՀՀ ԱՕ-ի հիﬓական հասկացություններին: Վերջիններիս ﬔկնաբանության առանցքում ընկած
է դրանց ձևակերպման որոշակիությունը և նշանակությունն անտառային օրենսդրության կիրառման համար:
Հոդված 1. Օրենսգրքի կարգավորման առարկան
Սույն օրենսգիրքը կարգավորում է Հայաստանի Հանրապետության անտառների և անտառային հողերի կայուն կառավարման` պահպանության, պաշտպանության, վերականգնման, անտառապատման և արդյունավետ օգտագործման, ինչպես նաև
անտառների հաշվառման, մոնիթորինգի, վերահսկողության և
անտառային հողերի հետ կապված հարաբերությունները:
Մեկնաբանություն
ՀՀ ԱՕ-ի1 1-ին հոդվածը սահմանում է դրա կարգավորման
առարկան, այսինքն` հարաբերությունների այն շրջանակը կամ
1

Ընդունվել է 24.10.2005թ.,
2005.12.07/75(447):

ուժի

ﬔջ

է

մտել

17.12.2005թ.,

ՀՀՊՏ
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յուրահատուկ ոլորտը, որի վրա ﬔծ մասամբ, իսկ առանձին
դեպքերում նաև բացառապես տարածվում է ՀՀ ԱՕ-ի կարգավորիչ ազդեցությունը: Ցանկացած իրավական ակտի տեքստի
անբաժանելի մասն է տվյալ ակտի կարգավորման առարկան
սահմանող հոդվածը: Այն ﬕ կողﬕց առանձնացնում է տվյալ
ակտով կարգավորվող հարաբերությունների շրջանակը, դրա
յուրահատկությունը, ինքնուրույնությունը, մյուս կողﬕց որոշում
է անտառային հարաբերությունների և այլ իրավական ակտերով
կարգավորվող հարաբերությունների փոխազդեցության սահմանն ու ընդհանրությունները:
ՀՀ ԱՕ-ի 1-ին հոդվածում օրենսդիրը թվարկել է այն ﬕջոցառուﬓերը, ընթացակարգերը և ինստիտուտները*, որոնց կիրառուﬓ ապահովում է անտառների և անտառային հողերի կայուն
կառավարումը: Այդ ինստիտուտների բովանդակությունը բացահայտվում է ՀՀ ԱՕ-ի հաջորդ հոդվածներում: Սահմանման նման
մոտեցուﬓ արդարացված չէ, քանի որ առարկան պետք է ընդգծի տվյալ իրավական ակտով կարգավորվող հասարակական
հարաբերությունների շրջանակը:
Հոդված 2. Անտառային օրենսդրությունը
Հայաստանի Հանրապետությունում անտառային բնագավառում հարաբերությունները կարգավորվում են Հայաստանի
Հանրապետության Սահմանադրությամբ, Հայաստանի Հանրապետության քաղաքացիական օրենսգրքով, սույն օրենսգրքով,
Հայաստանի Հանրապետության հողային օրենսգրքով և այլ
իրավական ակտերով:
Եթե Հայաստանի Հանրապետության ﬕջազգային պայմանագրերով սահմանված են այլ նորﬔր, քան նախատեսված են
սույն օրենսգրքով, ապա կիրառվում են ﬕջազգային պայմանագրերի նորﬔրը:
Մեկնաբանություն
ՀՀ ԱՕ-ի 2-րդ հոդվածում սահմանված են այն իրավական
աղբյուրները, որոնք պարունակում են կանոններ անտառների
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օգտագործման և պահպանության վերաբերյալ: Դա հնարավորություն է ընձեռում իրավակիրառ մարﬕններին արագ և ճիշտ
կողﬓորոշվել իրավական ակտերի բազմազանության ﬔջ` որոշակի հարաբերությունների նկատմամբ ապահովելով համահունչ իրավական նորﬔրի* կիրառություն:
Ըստ ﬔկնաբանվող հոդվածի` ՀՀ անտառային օրենսդրության համակարգը բաղկացած է ՀՀ Սահմանադրությունից, ՀՀ
ԱՕ-ից, ՀՀ հողային օրենսգրքից2 ( ՀՀ ՀՕ), ՀՀ քաղաքացիական
օրենսգրքից3 (ՀՀ քաղ. օր.) և այլ իրավական ակտերից:
Որպես ՀՀ իրավական համակարգի հիﬓական տարրերի
ձևավորման, մարդու իրավունքների և ազատությունների, ինչպես նաև պետական իշխանության կազմակերպման իրավական
հիմքերն ամրագրող իրավական ակտ` ՀՀ Սահմանադրությունն
ունի բարձրագույն իրավաբանական ուժ*: Սահմանադրությամբ
են ամրագրվում մարդու հիﬓարար իրավունքն` ապրելու առողջ
և բարեկեցիկ շրջակա ﬕջավայրում (հոդված 33.2), ինչպես նաև
շրջակա ﬕջավայրի պահպանության և վերականգնման ու բնական պաշարների ողջաﬕտ օգտագործման իրավական ելակետերը (10-րդ, 48-րդ, 89-րդ հոդվածներ):
ՀՀ անտառային օրենսդրության համակարգի հիﬓական
տարրը ՀՀ ԱՕ-ն է` բաղկացած տասնվեց գլխից և վաթսուներկու
հոդվածներից: Միաժամանակ ՀՀ ԱՕ-ն ՀՀ էկոլոգիական օրենսդրության բաղկացուցիչն է` այլ բնապահպանական ու բնառեսուրսային օրենսդրական ակտերի4 հետ անհրաժեշտ համակարգային կապերով:
Այնուհետև այս հոդվածում, որպես ՀՀ անտառային օրենսդրության բաղկացուցիչ մաս, հիշատակվում են ՀՀ ՀՕ-ը և ՀՀ
2
3
4

Ընդունվել է 02.05.2001թ., ուժի ﬔջ է մտել 15.06.2001թ., ՀՀՊՏ
2001.06.15/17(149):
Ընդունվել է 05.05.1998թ., ուժի ﬔջ է մտել 01.01.1999թ.,
ՀՀՊՏ
1998.08.10/17(50):
«Բուսական աշխարհի մասին» ՀՀ օրենք, «Կենդանական աշխարհի մասին»
ՀՀ օրենք, ՀՀ ջրային օրենսգիրք, «Շրջակա ﬕջավայրի վրա ազդեցության
փորձաքննության մասին» ՀՀ օրենք, «Որսի և որսորդական տնտեսության
վարման մասին» ՀՀ օրենք և այլն:
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ՄԱՍ 1. ՀՀ ԱՆՏԱՌԱՅԻՆ ՕՐԵՆՍԳԻՐՔ

քաղ. օր.-ը: Կարգավորելով Հայաստանի հողային ֆոնդի կազﬕ ﬔջ մտնող բոլոր կատեգորիաների հողերի տնօրինման,
տիրապետման և օգտագործման, ինչպես նաև հողային պաշարների կառավարման առնչությամբ պետական կառավարման և տեղական ինքնակառավարման մարﬕնների (ՏԻՄ),
քաղաքացիների և իրավաբանական անձանց ﬕջև առաջացող
հասարակական հարաբերությունները` ՀՀ ՀՕ-ը նախատեսում
է նաև անտառային հողերի կազմը, անտառային հողատեսքերի դասակարգումը և անտառային հողերի օգտագործման ընդհանուր պայմանները: Այսինքն` ՀՀ ՀՕ-ը և ՀՀ ԱՕ-ը հավասար
իրավական ուժ ունեցող ակտեր են, սակայն ՀՀ ՀՕ-ը հիﬓարար իրավական ակտ է ՀՀ բնառեսուրսային ամբողջ օրենսդրության համար:
ՀՀ ԱՕ-ի` անտառների օգտագործման և պահպանության գույքային հարաբերությունները* կարգավորող նորﬔրի (օրինակ`
անտառների վարձակալության պայմանագիր կամ հավատրմագրային կառավարման պայմանագիր) լրացմանն են ուղղված
ՀՀ քաղ. օր.-ի համապատասխան դրույթները: Իրավակիրառ
գործունեության ընթացքում* օրենսդրության տարբեր ճյուղերի
(օրինակ` վարչական, էկոլոգիական, քաղաքացիական, քրեական օրենսդրություն և այլն) ﬕջև սահմանները շատ դեպքերում
պայմանական են, քանի որ իրավիճակային խնդիրների լուծման
համար անհրաժեշտ է օգտագործել նորմատիվ-իրավական նյութի ամբողջ ներուժը:
ՀՀ քաղ.օր.-ի դրույթների կիրառման հնարավորությունը նախատեսված է նաև այդ օրենսգրքի 1-ին հոդվածի 4-րդ մասում,
համաձայն որի` «Ընտանեկան, աշխատանքային, բնական պաշարների օգտագործման ու շրջակա ﬕջավայրի պահպանության հարաբերությունները կարգավորվում են քաղաքացիական
օրենսդրությամբ և այլ իրավական ակտերով, եթե այլ բան նախատեսված չէ ընտանեկան, աշխատանքային, հողային, բնապահպան և այլ հատուկ օրենսդրությամբ»:
ՀՀ ԱՕ-ի քննարկվող հոդվածի «այլ իրավական ակտեր» ար-
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տահայտության ﬔկնաբանությունը պահանջում է անդրադառնալ «Իրավական ակտերի մասին» ՀՀ օրենքի5 դրույթներին: Այս
օրենքում սահմանվում է իրավական ակտի հասկացությունը,
իրավական ակտերի համակարգը, աստիճանակարգությունը
(հիերարխիան), փոխհարաբերակցությունը և այլն: Այս օրենքի
և ՀՀ ԱՕ-ի տարբեր հոդվածների հաﬔմատության արդյունքում
կարելի է եզրակացնել, որ ՀՀ-ում անտառների կառավարման
հարաբերությունները կարգավորող այլ իրավական ակտերի
շարքին են դասվում նաև ՀՀ կառավարության որոշուﬓերը, ՀՀ
նախագահի հրամանագրերը, ՀՀ վարչապետի որոշուﬓերը, ՀՀ
նախարարների, ՀՀ կառավարությանն առընթեր պետական կառավարման մարﬕնների ղեկավարների հրամանները (ՀՀ անտառային օրենսդրության համակարգը ձևավորող իրավական
ակտերի ցանկը տե´ս Հավելված 2-ում):
Քննարկվող հոդվածի 2-րդ պարբերությունն անդրադառնում
է ՀՀ ﬕջազգային պայմանագրերի* և ՀՀ ԱՕ-ի նորﬔրի փոխհարաբերակցությանը` ամրագրելով ﬕջազգային պայմանագրերի
նորﬔրի առաջնայնությունը ՀՀ ԱՕ-ի դրույթների նկատմամբ,
եթե ﬕջազգային պայմանագրերով սահմանված են այլ նորﬔր:
Այս սկզբունքն ամրագրված է ՀՀ Սահմանադրության 6-րդ հոդվածում: Այն հնարավորություն է տալիս ազգային իրավունքի
սուբյեկտների վարքագիծը կանոնակարգելիս անﬕջականորեն
կիրառել ﬕջազգային պայմանագրերի ﬕ շարք դրույթներ:
Փոփոխություններից հետո (2005թ.) ՀՀ Սահմանադրության
6-րդ հոդվածում հստակեցվել են ﬕջազգային պայմանագրերի
իրավական բնույթը և դրանց կիրառման ռեժիմը և ամրագրվել
է դրույթ այն մասին, որ ՀՀ Սահմանադրությանը հակասող ﬕջազգային պայմանագրերը չեն կարող վավերացվել6: Իրավունքի
համակարգում ՀՀ ﬕջազգային պայմանագրերը ստորադասված
են ՀՀ Սահմանադրությանը և ունեն գերակայություն օրենքների
5
6

Ընդունվել է 03.04.2002թ., ուժի ﬔջ է մտել 31.05.2002թ., ՀՀՊՏ
2002.05.21/15(190):
Տե´ս ՀՀ Սահմանադրության ﬔկնաբանություններ, Գ. Հարությունյանի և
Ա. Վաղարշյանի խմբագրությամբ, Եր.: «Իրավունք», 2010 թ., էջ 99:
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նկատմամբ: Անհրաժեշտ է հաշվի առնել, որ օրենքի նկատմամբ
գերակայություն ունեն ﬕայն ՀՀ Ազգային ժողովի վավերացրած
ﬕջազգային պայմանագրերը («Հայաստանի Հանրապետության
ﬕջազգային պայմանագրերի մասին» ՀՀ օրենք7, 5-րդ հոդված,
2-րդ մաս), իսկ հաստատված ﬕջազգային պայմանագրերը գերակայություն ունեն ՀՀ նախագահի նորմատիվ հրամանագրերի, կարգադրությունների, կառավարության որոշուﬓերի կամ
գերատեսչական նորմատիվ ակտերի նկատմամբ: Այդ գերակայությունը գործում է ﬕայն այն դեպքում, երբ ազգային օրենսդրությամբ սահմանված են այլ նորﬔր, քան ՀՀ ﬕջազգային
պայմանագրերով:
Վերջին 30 տարիների ընթացքում կնքվել են ﬕ շարք գլոբալ
և տարածաշրջանային ﬕջազգային պայմանագրեր, որոնք ստորագրել և/կամ վավերացրել է նաև ՀՀ-ն (առանցքային ﬕջազգային պայմանագրերի ցանկը տե´ս Հավելված 2-ում):
Հիմք ընդունելով վերոշարադրյալը` անտառային օրենսդրության նորﬔրն իրացնելիս սուբյեկտները պետք է առաջնորդվեն
իրավական ակտերի հետևյալ հիերարխիայով.
1. ՀՀ Սահմանադրություն,
2. Շրջակա ﬕջավայրի պահպանության ոլորտի ՀՀ ﬕջազգային պայմանագրեր,
3. ՀՀ ԱՕ և այլ օրենքներ,
4. Ենթաօրենսդրական ակտեր*:
Հոդված 3. Օրենսգրքում օգտագործվող հիﬓական հասկացությունները
Սույն օրենսգրքում օգտագործվող հասկացություններն են`
անտառ` անտառային կամ անտառապատման նպատակով
հատկացված այլ հողերում ծառաթփային բուսականության գերակշռությամբ կենսաբանական բազմազանության ու բնական
ﬕջավայրի բաղադրիչների փոխադարձորեն կապված և ﬕ7

Ընդունվել է 22.02.2007թ.,
2007.04.11/19(543):

ուժի

ﬔջ

է

մտել

27.03.2007թ.,

ՀՀՊՏ
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մյանց վրա փոխազդող ամբողջություն, որի նվազագույն մակերեսը կազմում է 0,1 հեկտար, նվազագույն լայնությունը` 10 ﬔտր,
և որտեղ ծառերի սաղարթը ծածկում է տվյալ տարածքի առնվազն 30 տոկոսը, ինչպես նաև նախկինում անտառածածկ անտառային հողերի ոչ անտառածածկ տարածքները.
անտառային արդյունք` մթերված անտառային պաշար.
անտառային պաշարներ` անտառային ռեսուրսների օգտագործման ենթակա թույլատրելի մասը (ըստ ծավալի, քանակի,
որակի, ձևի ու տարածքային տեղադիրքի).
անտառների պետական հաշվառում` անտառային տնտեսության վարման ընթացքում տեղի ունեցող փոփոխությունների
գրանցում` հինգ տարին ﬔկ անգամ.
անտառային հողեր` անտառապատ, կենդանական և բուսական աշխարհի պահպանման, բնության պահպանության, ինչպես նաև անտառով չծածկված, բայց անտառային տնտեսության կարիքների համար տրամադրված կամ նախատեսված
հողեր.
անտառային տնտեսություն` արտադրական ﬕավոր, որի գործունեության նպատակը անտառների կայուն կառավարուﬓ է.
անտառային տնտեսության վարում` անտառաշինական նախագծերով նախատեսված համալիր ﬕջոցառուﬓերի իրականացում.
անտառային տնտեսություն վարող անձ` անտառային տնտեսություն վարող իրավաբանական անձինք և քաղաքացիները.
անտառային ռեսուրս` բնափայտի, բույսերի, անտառներում
վերարտադրվող այլ անտառանյութի, կենդանական աշխարհի
ամբողջականություն.
անտառային պետական կադաստր` անտառների և անտառային հողերի քանակական և որակական տվյալների գրանցման, տնտեսական գնահատման, ինչպես նաև անտառների դասակարգման պարբերաբար նորացվող համակարգ.
անտառի մոնիթորինգ (դիտանց)` անտառների և անտա-
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ռային հողերի վիճակի կանխատեսման նպատակով իրականացվող դիտարկուﬓերի, հետազոտությունների և գնահատման գործընթաց.
անտառների կայուն կառավարում` անտառների պահպանություն, պաշտպանություն, վերականգնում, անտառապատում
և արդյունավետ օգտագործում՝ պահպանելով անտառների կենսաբազմազանության ինքնավերականգնման կարողությունը,
ինչպես նաև ապահովելով անտառների բնապահպանական,
սոցիալական, տնտեսական ներուժի արդյունավետ օգտագործումը ներկա և ապագա սերունդների համար.
անտառների պահպանություն` հրդեհների, ինքնակամ զավթուﬓերի, ապօրինի հատուﬓերի, արածեցուﬓերի, աղտոտման,
աղբոտման և օրենսդրությամբ արգելված անտառային կենսաբազմազանությանը ﬖաս պատճառող այլ գործողությունների
դեմ ուղղված համալիր ﬕջոցառուﬓերի իրականացում.
անտառների պաշտպանություն` ﬖասակար օրգանիզﬓերի (ﬖասատուների և հիվանդությունների) կողﬕց անտառների ոչնչացման, չորացման, օգտակար հատկությունների կորստի կանխարգելմանը և սանիտարական վիճակի բարելավմանն
ուղղված համալիր ﬕջոցառուﬓերի իրականացում.
անտառաշինություն` անտառների կայուն կառավարման
պլանավորմանն ուղղված համալիր ﬕջոցառուﬓերի իրականացում` 10 տարին ﬔկ անգամ.
անտառաշինական
նախագիծ
(անտառակառավարման
պլան)` անտառաշինության արդյունքում մշակված և անտառային տնտեսության վարման նպատակով հաստատված տեխնիկական փաստաթուղթ.
անտառավերականգնում` նախկինում անտառածածկ տարածքների վերականգնում և բնական վերաճի ապահովում.
անտառօգտագործում`
անտառների,
անտառային
պաշարների և անտառային հողերի օգտակար բնական հատկությունները քաղելու, ինչպես նաև դրանից օգուտ ստանալու
հնարավորության օգտագործում.
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անտառահատման տոմս` բնափայտի և երկրորդական անտառանյութի մթերման ու անտառից դուրսբերման իրավունքը
հաստատող փաստաթուղթ.
անտառային տոմս` կողﬓակի անտառօգտագործման իրավունքը հաստատող փաստաթուղթ.
անտառօգտագործման վճարներ` «Բնապահպանական և
բնօգտագործման վճարների մասին» Հայաստանի Հանրապետության օրենքով կենսառեսուրսների օգտագործման համար
սահմանված բնօգտագործման վճարներ.
անտառային ճանապարհներ` անտառների կայուն կառավարուﬓ ապահովելու համար անհրաժեշտ փոխադրման ուղիներ.
անտառապատում` արհեստական անտառային մշակույթների հիﬓադրում ու աճեցում տնկման և ցանքի ﬕջոցով` ոչ անտառածածկ հողերի, ինչպես նաև այլ նպատակային նշանակության հողերի վրա.
անտառօգտագործող` ֆիզիկական և իրավաբանական անձ,
որն օրենսդրությամբ սահմանված կարգով իրավունք է ձեռք բերել օգտվելու անտառի և անտառային հողերի օգտակար հատկություններից.
բնափայտի մթերում` արմատից հատված, ինչպես նաև քամատապալ, ձյունակոտոր ծառերի անտառից դուրսբերում.
երկրորդական անտառանյութ` մթերված կոճղ, կեղև, չորացած ճյուղ, շիվ, խեժ.
թափուկ` անտառային հողի վրա ընկած, մահացած ծառերի
մասեր կամ բներ.
ծառուտ` հիﬓական արտաքին նշաններով ﬕանման ծառերի
ամբողջականություն.
կենսատոպ` հատուկ պահպանության ենթակա բուսական ու
կենդանական օրգանիզﬓերի կենսաﬕջավայր.
կենսաբանական բազմազանություն` ցամաքային, օդային և
ջրային կենդանի օրգանիզﬓերի տարատեսակություն, որը ներառում է ներտեսակային, ﬕջտեսակային և էկոհամակարգերի
բազմազանություն.
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հաշվարկային հատատեղ` անտառաշինական նախագծով
սահմանված բնափայտի մթերման տարեկան չափաքանակ.
հատման տարիք` ծառերի հասունության գիտականորեն
հիﬓավորված ցուցանիշ.
հատուﬓեր`
անտառավերականգնման հատուﬓեր` հասուն և գերհասուն
անտառներում բնական ﬕջավայրի բարելավման և անտառավերականգնման նպատակով իրականացվող հատուﬓեր.
այլ հատուﬓեր՝ անտառային տարածքների մաքրման, անտառային ճանապարհների կառուցման, անտառային տնտեսության վարման հետ չկապված՝ օրենքով սահմանված աշխատանքների կատարման նպատակով ծառերի հատուﬓեր.
խնամքի (ﬕջանկյալ) հատուﬓեր՝ ծառուտում գլխավոր անտառատեսակ կազմող ծառատեսակի աճին խոչընդոտող դանդաղաճ ծառերի պարբերաբար հեռացում.
սանիտարական հատուﬓեր` անտառների սանիտարական
վիճակի բարելավման նպատակով ﬖասատուների ու հիվանդությունների բացասական ազդեցության հետևանքով կենսունակությունը կորցրած կամ ցցաչոր և չորացած ծառերի հատուﬓեր.
ոչ անտառածածկ տարածք` անտառային հողերի անտառազուրկ տարածքներ.
ոչ բնափայտային անտառանյութի մթերում` պտուղների,
հատապտուղների, ընկույզների, սնկերի, ուտելի բույսերի և դեղաբույսերի, տեխնիկական հումքի մթերում և անտառից դուրսբերում:
Մեկնաբանություն
ՀՀ ԱՕ-ի 3-րդ հոդվածն ամրագրում է օրենսգրքում օգտագործվող հիﬓական հասկացությունները (նորմ-բնորոշուﬓեր):
ՀՀ ԱՕ-ում օգտագործվող հիﬓական հասկացությունները
ելակետեր են նաև ՀՀ անտառային օրենսդրությունը ձևավորող այլ իրավական ակտերի մշակման և կիրառման գործընթացում: ՀՀ ԱՕ-ի նորմ-բնորոշուﬓերն իրավական նորﬔրի
առանձնահատուկ խումբ են և, ի տարբերություն իրավական
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ակտի տեքստի այլ մասերի, պարունակում են տեղեկություններ,
որոնք նպաստում են ԱՕ-ի այլ դրույթների և ինստիտուտների
ﬕասնական ընկալմանը` արդյունքում ապահովելով իրավական նորﬔրի ճիշտ և համակարգային կիրառություն8:
ՀՀ ԱՕ-ի այս հոդվածն ամրագրում է թվով 37 բնորոշում` ներառելով «անտառ», «անտառային հողեր», «անտառային տնտեսություն», «անտառային պետական կադաստր», «անտառի
մոնիթորինգ», «անտառային ռեսուրս», «հատուﬓեր», «անտառանյութի մթերում» հասկացությունները: Անհրաժեշտ ենք համարում անդրադառնալ այդ բնորոշուﬓերից ﬕ քանիսին:
ՀՀ ԱՕ-ում անտառի սահմանումը, որպես «անտառային կամ
անտառապատման նպատակով հատկացված այլ հողերում ծառաթփային բուսականության գերակշռությամբ կենսաբանական
բազմազանության ու բնական ﬕջավայրի բաղադրիչների փոխադարձորեն կապված և ﬕմյանց վրա փոխազդող ամբողջություն....», պարունակում է որոշակի անորոշություն:
Նախ իրավաբանական իմաստով անտառը, որպես բնական
համալիր, չի նույնանում անտառային հողերի հետ, քանի որ անտառը, որպես բնական օբյեկտ, կարող է գտնվել ցանկացած կատեգորիայի հողի վրա:
 Օրինակ` բնության հատուկ պահպանվող տարածքների (ԲՀՊՏ) անտառները գտնվում են հատուկ նշանակության հողերի վրա, սակայն
դրանց կապակցությամբ առաջացող հարաբերությունների նկատմամբ տարածվում է նաև ՀՀ ԱՕ-ի գործողությունը:

ՀՀ ՀՕ-ի 25-րդ հոդվածը սահմանում է ՀՀ անտառային հողերի կազմը, որի ﬔջ մտնում են անտառապատ, կենդանական և
բուսական աշխարհի պահպանման, բնության պահպանության,
ինչպես նաև անտառով չծածկված, բայց անտառային տնտեսու8

Տե´ս Т.Н. Москалькова, В.В. Черников. Норматворчество: научно-практическое
пособие.-М.: 2011, էջ 258:
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թյան կարիքների համար տրամադրված կամ նախատեսված հողերը: Ընդհանրացնելով շարադրվածը` կարող ենք եզրակացնել,
որ ՀՀ ԱՕ-ը, հրաժարվելով «անտառային ֆոնդ» հասկացությունից9, այնուաﬔնայնիվ հարաբերությունների կառուցման հիմքում դրել է դրա հիﬓական սկզբունքները:
ՀՀ ԱՕ-ի բնորոշուﬓերի ցանկում կան նաև կրկնություններ:
Մասնավորապես` «անտառային հողեր» հասկացությունը բառացիորեն կրկնում է ՀՀ ՀՕ-ի ի բնորոշումը: Մինչդեռ հասկացության կրկնակի ամրագրուﬓ իմաստ չունի, քանի որ այդ երկու
իրավական ակտերը փոխկապված են, իսկ անտառային հողերի
բնորոշումը պետք է տրվի հողային հարաբերությունները կարգավորող հիﬓական ակտում` ՀՀ ՀՕ-ում:
Օրենսգրքի բնորոշուﬓերից ﬕ քանիսը չեն բացահայտում
ﬔկնաբանվող երևույթների և ինստիտուտների բուն էությունը:
 Օրինակ` «ոչ բնափայտային անտառանյութի մթերում» հասկացությունը բնորոշելիս օրենսգիրքը թվարկում է ոչ բնափայտային անտառանյութի տեսակները (պտուղներ, հատապտուղներ, ընկույզներ,
սնկեր, ուտելի բույսեր և դեղաբույսեր, տեխնիկական հումք), իսկ
«մթերում» եզրույթը բնորոշվում է նույն «մթերում» բառով: Թերի
են ձևակերպված նաև «անտառային պետական կադաստր» և «անտառի մոնիթորինգ» հասկացությունները, քանի որ բացակայում են
անտառային ռեսուրսների կառավարման այդ ﬔխանիզﬓերի հիմնական հատկանիշները:

ՀՀ ԱՕ-ի որոշ հասկացություններ ընդհանրապես ավելորդ
են` պայմանավորված դրանց հանրաճանաչությամբ և գիտական
ﬕանշանակ ﬔկնաբանմամբ:
9

«Անտառային
ֆոնդ» հասկացությունը ներառում է անտառները և
անտառներով չծածկված, սակայն անտառային տնտեսության կարիքների
համար նախատեսված անտառային ֆոնդի հողերը: Թեև ՀՀ ԱՕ-ը հրաժարվել
է այս հասկացությունից, այն լայնորեն կիրառվում է այլ իրավական ակտերում,
օրինակ` Վարչական իրավախախտուﬓերի վերաբերյալ ՀՀ օրենսգրքում:
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 Օրինակ` «հատման տարիք» հասկացության սահմանումը որևէ
կերպ չի կարող ուղղորդել ՀՀ ԱՕ-ի նորﬔրն իրացնողներին, որովհետև պահանջվում է գիտական աղբյուրների ուսուﬓասիրություն,
որը կարող է կատարվել առանց ՀՀ ԱՕ-ում դրա մասին նշելու:
Այնուաﬔնայնիվ, այս բնորոշուﬓերը պարտադիր են, և անտառային իրավահարաբերությունների սուբյեկտները10 պարտավոր են առաջնորդվել դրանցով:

ԳԼ Խ 2. ԱՆՏԱՌՆԵՐԻ ԵՎ ԱՆՏԱՌԱՅԻՆ
ՀՈՂԵՐԻ ՆԿԱՏՄԱՄԲ ՍԵՓԱԿԱՆ  ՆԸ
ՀՀ ԱՕ-ի այս գլխի դրույթների ﬔկնաբանության շրջանակներում
անդրադարձել ենք անտառների և անտառային հողերի նկատմամբ
սեփականության իրավունքի սուբյեկտներին, սեփականության ձևերին և սեփականության իրավունքի ձեռքբերման հիմքերին: Օրենսգրքի այլ հոդվածների համատեքստում վերլուծության են ենթարկվել սեփականատերերի իրավունքները և պարտականությունները:
Հոդված 4. Անտառների և անտառային հողերի նկատմամբ
սեփականության իրավունքը
1. Անտառները և անտառային հողերը լինում են պետական,
համայնքային և մասնավոր:
2. Պետական անտառները և անտառային հողերը ենթակա
չեն օտարման համայնքներին, իրավաբանական անձանց և քաղաքացիներին:
3. Համայնքների, իրավաբանական անձանց և քաղաքացիների
սեփական հողերի վրա դրանց սեփականատերերի կողﬕց հիմնված անտառները համարվում են նրանց սեփականությունը:

10

Անտառային իրավահարաբերությունների սուբյեկտներն են պետությունը,
համայնքները, քաղաքացիներն ու իրավաբանական անձինք:
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4. Անտառների նկատմամբ սեփականության և այլ գույքային
իրավունքները ենթակա են պետական գրանցման` Հայաստանի
Հանրապետության օրենսդրությամբ սահմանված կարգով:
Մեկնաբանություն
1. Ցանկացած հասարակությունում սեփականության հարաբերություններն առաջանում են նախևառաջ բնության բարիքների
յուրացման կապակցությամբ: Այդ բարիքների յուրացման գործընթացը Հայաստանում սկսած 1970-ականներից կարգավորվում
է նաև էկոլոգիական օրենսդրությամբ:
ՀՀ-ում սեփականությունը հանդես է գալիս քաղաքացիների,
իրավաբանական անձանց, պետական և համայնքային սեփականության ձևերով: Սեփականության բազմաձևության (հանրային
և մասնավոր) հիմքերն ամրագրող հիﬓական իրավական փաստաթուղթը ՀՀ Սահմանադրությունն է, որի 8-րդ հոդվածի համաձայն` «Հայաստանի Հանրապետությունում ճանաչվում և պաշտպանվում է սեփականության իրավունքը»: ՀՀ Սահմանադրության
32-րդ հոդվածը նախատեսում է յուրաքանչյուրի իրավունքը տիրապետելու, օգտագործելու, տնօրինելու և կտակելու իր սեփականությունը: ՀՀ քաղ. օր.-ի 163-րդ հոդվածը նախատեսում է հետևյալը. սեփականության իրավունքը սուբյեկտի` օրենքով և այլ
իրավական ակտերով ճանաչված ու պահպանվող իրավունքն է`
իր հայեցողությամբ տիրապետելու, օգտագործելու և տնօրինելու իրեն պատկանող գույքը: Իսկ սուբյեկտները, որոնք կարող
են օգտվել օրենքով ընձեռված այդ իրավազորություններից, քաղաքացիները, իրավաբանական անձինք, ՀՀ-ը և համայնքներն
են (ՀՀ քաղ. օր.-ի 166-րդ հոդված):
Վերոգրյալ իրավական դրույթների հիման վրա ձևավորվում
են բնական ռեսուրսների նկատմամբ սեփականության իրավունքը սահմանող ՀՀ բնառեսուրսային օրենսդրության առանձնահատուկ նորﬔրը: Առանձնահատուկ կարգավորման անհրաժեշտությունը պայմանավորված է սեփականության իրավունքի
օբյեկտով (բնական ռեսուրսով), որի իրավական ռեժիմը տարբեր է սեփականության իրավունքի այլ օբյեկտների (օրինակ`
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բնակելի տարածություն) համար սահմանված իրավական ռեժիﬕց: Ի տարբերություն 1994թ. ՀՀ ԱՕ-ի 3-րդ հոդվածի, որը
նախատեսում էր ՀՀ-ում անտառի նկատմամբ պետության բացառիկ սեփականության իրավունք և անտառները ﬕայն օգտագործման իրավունքով տրամադրելու հնարավորություն, ՀՀ
գործող անտառային օրենսգրքի 4-րդ հոդվածը նախատեսում է
անտառների նկատմամբ պետական, համայնքային և մասնավոր սեփականության իրավունք: Իրավական կարգավորման
այս առաջընթացի նպատակն է խրախուսել այլ սուբյեկտների (պետությունից բացի) սեփականության իրավունքով իրենց
պատկանող հողամասերում անտառներ հիﬓելը և դրանց սեփականատեր դառնալը: Միևնույն ժամանակ համայնքային և
մասնավոր անտառների ինստիտուտի ներդրումը չի հանգեցնում պետական անտառների և անտառային հողերի կազﬕ ﬔջ
մտնող անտառների մասնավորեցման, ինչպես դա կարող է տեղի ունենալ հողամասերի պարագայում (ՀՀ ԱՕ-ի 4-րդ հոդվածի
2-րդ և 3-րդ մասեր):
Այս հոդվածի 1-ին մասում օգտագործվող «մասնավոր» եզրույթի ներքո օրենսդիրը նկատի ունի քաղաքացիներին և իրավաբանական անձանց` որպես սեփականության իրավունքի
սուբյեկտների: Թեև նման ձևակերպումը չի կարող խնդիրներ
առաջացնել իրավակիրառ գործունեության ընթացքում, այդուհանդերձ, պետք է նշել, որ իրավաբանական անձանց ոչ բոլոր
տեսակներն են հանդես գալիս բացառապես մասնավոր հարաբերություններում: Հետևաբար` «մասնավոր» եզրույթի փոխարեն առավել նպատակահարմար կլիներ թվարկել սեփականության իրավունքի բոլոր սուբյեկտներին:
 Օրինակ` հասարակական կազմակերպությունները, որպես ոչ առևտրային կազմակերպություններ, կարող են դառնալ անտառի սեփականատեր և կառավարել դրանք` համաձայն իրենց կանոնադրային
նպատակների:
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2-3. Թեև ՀՀ ԱՕ-ն թույլատրում է համայնքային և մասնավոր
անտառների առկայություն, սակայն դրանք ՀՀ-ում առայժմ բացակայում են: Հավանաբար պատճառներից է այն, որ անտառ
հիﬓելը և աճեցնելը ծախսատար է, իսկ այդ գործունեությունից
եկամտի ապահովման համար պահանջվում են բավական երկար տարիներ:
4. Պետության կողﬕց անշարժ գույքի նկատմամբ իրավունքների հանրային ճանաչման անհրաժեշտությունը բխում է այդ
օբյեկտի կարևորությունից: Իրավունքների պետական գրանցման ինստիտուտի ամրագրումը ՀՀ-ում հիﬓվում է ինչպես
օտարերկրյա փորձի, այնպես էլ հայ իրականության գույքային
շրջանառության ժամանակակից պահանջների վրա:
ՀՀ-ում անտառները և բազմամյա տնկիները11 համարվում
են անշարժ գույք, քանի որ դրանք հնարավոր չէ անջատել հողից` առանց անտառներին կամ հողամասին ﬖաu պատճառելու կամ դրանց նշանակության փոփոխման, դադարման կամ
նպատակային նշանակությամբ հետագա օգտագործման անհնարինության (ՀՀ քաղ. օր., 134-րդ հոդված): ՀՀ ԱՕ-ը սահմանում է անտառների, որպես անշարժ գույքի, նկատմամբ իրավունքների պետական գրանցման պահանջ ՀՀ օրենսդրությամբ
սահմանված կարգով: «Գույքի նկատմամբ իրավունքների պետական գրանցման մասին» ՀՀ օրենքն իրավունքների պետական գրանցման հարաբերությունները կարգավորող հիﬓական
իրավական ակտն է: Համաձայն այդ օրենքի` գույքի նկատմամբ
իրավունքների պետական գրանցուﬓ իրականացվում է անկախ
սեփականության ձևից և ներառում է այդ իրավունքների ծագման (օրինակ` սեփական հողի վրա հիﬓված անտառի նկատմամբ սեփականության իրավունքի ձեռքբերում), փոփոխման
(օրինակ` անտառների նկատմամբ վարձակալության իրավունքի
փոփոխումը հավատարմագրային կառավարման իրավունքով)
11

ՀՀ քաղ. օր. այս հոդվածում օգտագործված եզրույթը սխալ է, քանի որ բազմամյա տնկին չի կարող լինել անշարժ գույք: Բազմամյա տնկի եզրույթի
փոխարեն ՀՀ քաղ. օր.-ում պետք է տեղ գտներ բազմամյա տնկարկ
եզրույթը:
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և դադարման (օրինակ` որոշակի անտառի նկատմամբ համայնքի սեփականության իրավունքի դադարումը առուծախի պայմանագրի հիման վրա) պետական գրանցում:
Օրենսդրությամբ նախատեսվում է իրավունքների պետական
գրանցման համար անհրաժեշտ հետևյալ գործողությունները.
1. սեփականատիրոջ, օգտագործողի կամ օրենքով նախատեսված դեպքերում նաև գրավառուի կողﬕց անհրաժեշտ փաստաթղթերի ներկայացում` դիմուﬕ հիման վրա,
2. փաստաթղթերի ցանկի, դիմուﬕ օրվա, ժաﬕ, դիմողի
տվյալների գրանցում` օրենքով նախատեսված ժամկետում:
Իրավունքների պետական գրանցման կարևորությունը
և նշանակությունը հաստատված է նաև դատական պրակտիկայով. ՀՀ Վճռաբեկ դատարանը 06.11.2009 թվականի
No ՎԴ2/0065/02/09 որոշմամբ արձանագրել է, որ հողամասի
վարձակալության պայմանագրից ծագող իրավունքների` սահմանված կարգով պետական գրանցում չիրականացնելու դեպքում այդ գործարքի կողﬔրի համար իրավունքներ և պարտականություններ առաջանալ չեն կարող: ՀՀ Վճռաբեկ դատարանի
նշված եզրահանգումը կարելի է տարածել ոչ ﬕայն հողամասի,
այլ նաև անշարժ գույք համարվող մյուս բնական ռեսուրսների
կապակցությամբ առաջացող համանման հասարակական հարաբերությունների նկատմամբ:
Հոդված 5. Անտառի սեփականատիրոջ իրավունքներն ու
պարտականությունները
1. Անտառի սեփականատիրոջ իրավունքներն են՝
ա) անտառների տիրապետումը, օգտագործումը, տնօրինումը և անտառային տնտեսության վարումը սույն օրենսգրքի
համաձայն` չﬖասելով շրջակա ﬕջավայրը.
բ) անտառներում անտառօգտագործման կարգի սահմանումը` համաձայն Հայաստանի Հանրապետության օրենսդրության.
գ անտառօգտագործման սակագների սահմանումը.
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դ) վարձակալության պայմանագրի ժամկետների և վարձավճարի սահմանումը.
ե) Հայաստանի Հանրապետության օրենսդրությամբ սահմանված կարգով անտառային հողերի վարձակալության
տրամադրման կազմակերպումը.
զ) անտառաշինական նախագծերով նախատեսված անտառային ճանապարհների համար տարածք տրամադրելիս
ﬖասի հատուցման իրավունքը:
2. Անտառի սեփականատիրոջ պարտականություններն են՝
ա) անտառների պահպանության և պաշտպանության ապահովումը.
բ) անտառաշինական նախագծերի պատվիրումը և իրականացումը.
գ) անտառային ռեսուրսների և հողերի արդյունավետ օգտագործման կազմակերպուﬓ ըստ անտառաշինական նախագծերի.
դ) անտառային հողերի բերրիության բարձրացուﬓ ու պահպանումը, դրանց նպատակային օգտագործման ապահովումը.
ե) անտառների վերականգնումը և անտառապատումը,
դրանց արտադրողականության բարձրացուﬓ ու խնամքը.
զ) անտառային հողերում հակահրդեհային անվտանգության
ﬕջոցառուﬓերի իրականացումը, անտառային հրդեհների
հայտնաբերուﬓ ու կանխումը, ﬖասատուների և հիվանդությունների ﬖասակարության կանխարգելումը.
է) պետական անտառային հողերի տարածքում անտառի օգտագործման հետ չկապված աշխատանքների, ապօրինի
հատուﬓերի, ծառերի, թփերի, երիտասարդ տնկարկների
և անտառամշակույթների ﬖասման և ոչնչացման, քիﬕական, ռադիոակտիվ նյութերով, կեղտաջրերով, կոմունալ-կենցաղային թափոններով անտառների աղտոտման
և անտառային օրենսդրության այլ խախտուﬓերի ժամանակին հայտնաբերուﬓ ու կանխարգելումը.
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ը) անտառաշինական նախագծերով նախատեսված պետական անտառային ճանապարհների համար տարածքի
տրամադրումը:
3. Ոչ պետական անտառների և անտառային հողերի սեփականատերերը պարտավոր են անտառների կայուն կառավարման ոլորտի պետական կառավարման մարﬓին տրամադրել
տվյալներ` Հայաստանի Հանրապետության պետական անտառային կադաստրի վարման և անտառային հողերի պետական
հաշվառման նպատակով:
Մեկնաբանություն
1. ՀՀ ԱՕ-ի քննարկվող հոդվածը վերաբերում է սեփականության հարաբերության բովանդակությանը, այսինքն` այդ հարաբերության սուբյեկտների իրավունքներին և պարտականություններին:
Հոդվածի 1-ին մասում ա) կետով նախատեսված իրավունքը
ներառում է սեփականատիրոջ կողﬕց անտառի տիրապետման,
օգտագործման, տնօրինման իրավազորությունները* և անտառային տնտեսության վարման իրավունքը: Ըստ էության, տիրապետումը, օգտագործումը և տնօրինումը ոչ թե առանձին իրավունքներ, այլ սեփականության իրավունքի բովանդակությունը կազմող
իրավազորություններ են (ՀՀ քաղ. օր.-ի 163-րդ հոդված), որոնք
սեփականության իրավունքի սուբյեկտը ձեռք է բերում և իրականացնում սեփականության իրավունքի ուժով` որպես այդ իրավունքի կրող12: Տիրապետուﬓ անտառի փաստացի գտնվելն է սեփականատիրոջ իշխանության, անﬕջական կառավարման ներքո,
օգտագործուﬓ այդ գույքի շահագործման և սպառման ﬕջոցով
դրանից օգտակար արդյունքի ստացուﬓ է, իսկ տնօրինումը գույքի
իրավական «ճակատագրի» որոշուﬓ է` պատկանելության, կարգավիճակի կամ նշանակության փոփոխման ճանապարհով13:
12 Ավելի մանրամասն տե´ս Տ. Կ. Բարսեյան, Հայաստանի Հանրապետության
քաղաքացիական իրավունք, Գիրք առաջին, ԵՊՀ հրատ., Երևան, 2009, էջ 284:
13 Տե´ս М. И. Брагинский, В.В. Витрянский, Комментарий части первой Гражданского
кодекса РФ., М.:2006, էջ 269:
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Անտառային տնտեսության վարման իրավունքը պետական
կառավարման և ՏԻՄ-երի, քաղաքացիների և իրավաբանական
անձանց հնարավորությունն է իրականացնելու անտառների
կայուն կառավարում ՀՀ անտառային օրենսդրության, այդ թվում
նաև` անտառաշինական (անտառկառավարման) նախագծերը
հաստատելու մասին կառավարության որոշուﬓերի հիման վրա:
Անտառի սեփականատիրոջ հաջորդ իրավունքն անտառօգտագործման կարգի սահմանուﬓ է` համաձայն ՀՀ օրենսդրության: Ներկայումս ՀՀ-ում ﬕայն պետությունը, որպես սեփականատեր, սահմանել է անտառօգտագործման կարգեր (տե՛ս
Հավելված 1)` ըստ անտառների նպատակային նշանակության:14
 Օրինակ` «ՀՀ Կառավարության «Արտադրական նշանակության
անտառներում անտառօգտագործման և պահպանության կարգը
սահմանելու, ՀՀ Կառավարության 2001 թվականի հունվարի 26-ի
N 49 որոշուﬓ ուժը կորցրած ճանաչելու և 2006 թվականի սեպտեմբերի 7-ի N 1412-Ն որոշման ﬔջ փոփոխություններ կատարելու մասին» որոշմամբ14 նախատեսված են արտադրական նշանակության անտառներում բնափայտի մթերման եղանակները, ինչպես
նաև երկրորդական անտառանյութի մթերման և անտառային պաշարների օգտագործման այլ պայմանագրերի հավելվածների բովանդակությունը: Եթե պետության կողﬕց Կառավարության որոշմամբ անտառօգտագործման կարգերի հաստատումը հասկանալի է,
ապա անհասկանալի է, թե այլ սեփականատերերն ինչ եղանակով
պետք է հաստատեն նման կարգեր: Կարծում ենք, որ նաև այս պարագայում անտառօգտագործումը պետք է իրականացվի ՀՀ ԱՕ-ի
ընդհանուր պահանջներին, ՀՀ Կառավարության որոշուﬓերին և
անտառաշինական նախագծերին համապատասխան:

14 է 29.11.2007 թ., ուժի ﬔջ է մտել 26.01.2008 թ., ՀՀՊՏ 2008.01.16/3(593):
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Սեփականատիրոջ իրավունքներից է անտառային հողերի
վարձակալության տրամադրման կազմակերպումը, վարձակալության պայմանագրի ժամկետի, վարձավճարի սահմանումը
(տե´ս 11-րդ գլխի ﬔկնաբանությունը): Սույն հոդվածում ամրագրված վերջին իրավունքը ձևակերպված է բավական ընդհանուր: «Անտառային ճանապարհներ» հասկացությունն ամրագրված է ՀՀ ԱՕ-ի հիﬓական հասկացություններում: Անտառի
ցանկացած սեփականատեր իրավունք ունի անտառային ճանապարհների համար տարածք տրամադրելիս անտառի այլ սեփականատիրոջից պահանջել ﬖասի հատուցում: Իհարկե, կարգավորման այս տրամաբանությունից անհասկանալի է, թե արդյո՞ք
այդ իրավունքը չի կարող պատկանել որևէ այլ սուբյեկտի, ով
անտառի սեփականատեր չէ: Ինչպես հուշում է անտառային
ճանապարհների բնորոշումը, այդպիսի տարածքների տրամադրման անհրաժեշտությունը բխում է անտառների կայուն կառավարման ընդհանուր նպատակից: Իսկ ավելի որոշակի` այդ
ճանապարհների նշանակությունն ամրագրված է Օրենսգրքի
14-րդ հոդվածում (Անտառաշինության սկզբունքները): Տվյալ պարագայում չի կարող ներկայացվել նաև ﬖասների հատուցման
պահանջ, քանի որ որևէ իրավախախտում, պարտավորության
չկատարում կամ ոչ պատշաճ կատարում տեղի չի ունեցել, որը
կարող էր հանգեցնել ﬖասի հատուցման պահանջ ներկայացնելու հնարավորության ծագմանը: Բացակայում է նաև իրավաչափ
գործողություններով պատճառված ﬖասի հատուցման հնարավորությունը: Այսինքն՝ «ﬖաս» եզրույթի օգտագործուﬓ այս պարագայում պայմանական է, իսկ ﬖասի հատուցում ասելով պետք
է հասկանալ այն գումարը, որը վճարվում է սեփականատիրոջը՝ անտառային ճանապարհների անցկացման համար տարածք
տրամադրելու դիմաց: Այս դեպքում առաջանում են սերվիտուտի
հարաբերություններ (ուրիշի հողամասի սահմանափակ օգտագործման հարաբերություններ), երբ հողամասի սեփականատերն իրավունք ունի պահանջելու վճար այդ օգտագործման դիմաց
(ՀՀ ՀՕ, հոդված 50):
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Պետք է նշել, որ սեփականության բազմաձևության ամրագրման պայմաններում, այնուաﬔնայնիվ, օրենսգրքի նորﬔրի
զգալի մասն ուղղված է պետական անտառներին վերաբերող
հարաբերությունների կարգավորմանը, ուստի անհրաժեշտ կլինի դրանք վերանայել անտառների նկատմամբ սեփականության
այլ ձևերի զարգացմանը զուգընթաց:
Մեկնաբանվող հոդվածի առումով իրավունքներն ու պարտականությունները սպառիչ են, սակայն ՀՀ ԱՕ-ի ﬕ շարք այլ հոդվածներ սահմանում են, օրինակ` անտառային տնտեսություններ
վարողների կամ անտառօգտագործողների իրավունքներ, որոնք
նույնպես վերաբերում են անտառի սեփականատիրոջը: Հետևաբար, սեփականատիրոջ իրավունքների ու պարտականությունների վերաբերյալ դրույթներ ամրագրված են ՀՀ ԱՕ-ի ոչ ﬕայն այս,
այլ նաև այլ հոդվածներում (18-րդ, 19-րդ և 20-րդ հոդվածներ):
2. Հաշվի առնելով թվարկված պարտականությունների ծավալը և այն հանգամանքը, որ դրանք մանրամասնեցվում են ՀՀ
ԱՕ-ի այլ գլուխների կամ հոդվածների ներքո (օրինակ` ՀՀ ԱՕ-ի
8-րդ գլուխ կամ 15-րդ հոդված)` այստեղ նպատակահարմար է
քննարկել ﬕայն պետական անտառային հողերում անտառային
և հարակից օրենսդրության խախտուﬓերի ժամանակին հայտնաբերման և կանխարգելման` սեփականատիրոջ պարտականությունը (է) ենթակետ): Այն ձևակերպված է որպես պետության
պարտականություն, քանի որ որևէ այլ սուբյեկտի վրա նման
պարտականություն չի կարող դրվել: Ընդ որում, պետությունը
այդ գործունեությունը կարող է իրականացնել ﬕայն պետական
անտառներում:
3. Սույն հոդվածի 3-րդ մասի համաձայն՝ ոչ պետական անտառների և անտառային հողերի սեփականատերերը պարտավոր են ոլորտի պետական կառավարման մարﬓին տրամադրել տվյալներ` ՀՀ պետական անտառային կադաստրի
վարման և անտառային հողերի պետական հաշվառման նպատակով: Սակայն տրամադրվելիք տեղեկատվության շրջանակը որոշակիացված չէ: Հավանաբար այն պետք է որոշվի
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մոնիթորինգի, հաշվառման և կադաստրային տվյալների հիման վրա: Հոդվածի 3-րդ մասի թերություններից է նաև այն,
որ սեփականատիրոջ համար նախատեսվում է տեղեկատվության տրամադրման պարտականություն ﬕայն ոլորտի կառավարման ﬔկ մարﬓին, ﬕնչդեռ հայտնի է, որ ՀՀ տարածքում
անտառային ռեսուրսների պետական կառավարում իրականացնում են ﬔկից ավելի մարﬕններ, հետևաբար՝ տեղեկատվությունը պետք է տրամադրվի դրանցից յուրաքանչյուրին`
հիմք ընդունելով վերջիններիս իրավասությունների ոլորտը:

ԳԼ

Խ 3. ԱՆՏԱՌՆԵՐԻ ԿԱՌԱՎԱՐՄԱՆ
ՄԱՐՄԻՆՆԵՐԸ

ՀՀ ԱՕ-ի այս գլխում սահմանվում են անտառային ռեսուրսների
հանրային կառավարման մարﬕնների համակարգը: Մեկնաբանության շրջանակում առանձին-առանձին քննարկվում են կառավարման հանրապետական, տարածքային և տեղական մակարդակներում գործող մարﬕնների գործառույթները, իրավասությունները և
լիազորությունները: Գնահատվում է նաև դրանց իրականացման
արդյունավետությունը:
Հոդված 6. Անտառների կայուն կառավարման ոլորտում
Հայաստանի Հանրապետության կառավարության
իրավասությունները
Անտառների կայուն կառավարման ոլորտում Հայաստանի
Հանրապետության կառավարության իրավասություններն են`
ա) պետական անտառների տնօրինումը՝ սույն օրենսգրքի և
այլ իրավական ակտերի համաձայն.
բ) պետական քաղաքականության իրականացման ապահովումը.
գ) վերահսկողության իրականացումը պետական և ոչ պետական անտառներում.
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դ) պետական ծրագրերի հաստատումը.
ե) անտառների կայուն կառավարման ոլորտի պետական
կառավարման մարﬕնների գործունեության համակարգումը.
զ) պետական անտառներում բնափայտի մթերման տարեկան
հաշվարկային հատատեղի հաստատումը.
է) անտառների դասակարգուﬓ ըստ հիﬓական նպատակային նշանակության.
ը) անտառային ոլորտը կարգավորող իրավական ակտերի
ընդունումը.
թ) սույն օրենսգրքով և Հայաստանի Հանրապետության
օրենսդրությամբ սահմանված այլ լիազորություններ:
Մեկնաբանություն
Նախքան ՀՀ կառավարության իրավասությունների քննարկումը, անհրաժեշտ է ներկայացնել ՀՀ կառավարության իրավական
կարգավիճակի ընդհանուր բնութագիրն իշխանության մարﬕնների համակարգում, ինչպես նաև սահմանել «գործառույթ»,
«իրավասություն» և «լիազորություն» հասկացությունները և
պարզաբանելու դրանց փոխհարաբերակցությունը, ինչը կարևոր է ՀՀ կառավարության, պետական կառավարման այլ մարﬕնների և ՏԻՄ-երի իրավական կարգավիճակի ճիշտ ընկալման
համար:
Անտառային ռեսուրսների կառավարման ոլորտում ՀՀ կառավարությունն ընդհանուր իրավասության կոլեգիալ մարﬕն է: ՀՀ
կառավարության կազմը բաղկացած է ՀՀ վարչապետից, նախարարներից և կառավարությանն առընթեր պետական կառավարման մարﬕնների ղեկավարներից: ՀՀ Սահմանադրության 5-րդ
գլուխն ամրագրում է ՀՀ կառավարության տեղը պետական իշխանության մարﬕնների համակարգում` սահմանելով իրավական կարգավիճակի բովանդակությունն ու առանձնահատկությունները:
ՀՀ կառավարության իրավասության սահմանները բավական
լայն են, քանի որ այն իրականացնում է գործադիր-կարգադ-
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րիչ գործունեություն և կոչված է գործնականում ապահովելու
օրենքների, ՀՀ ﬕջազգային պայմանագրերի, ՀՀ նախագահի
հրամանագրերի ու կարգադրությունների և այլ իրավական ակտերի կատարման կազմակերպումը15:
ՀՀ Սահ մա նադ րու թյան 85-րդ հոդվա ծի հա մա ձայն` կառա վա րու թյու նը մշա կում և ի րա կա նաց նում է ՀՀ ներ քին
քա ղա քա կա նու թյու նը։ Կա ռա վա րու թյան ի րա վա սու թյա նն
են են թա կա պե տա կան կա ռա վար ման բո լոր այն հար ցերը, ո րո նք օ րեն քով վե րա պահ ված չեն այլ պե տա կան կամ
տե ղա կան ինք նա կա ռա վար ման մար մին նե րի։ Կա ռա վարու թյան լի ա զո րու թյուն նե րի ընդ հա նուր շր ջա նա կը ներկայաց ված է ՀՀ Սահ մա նադ րու թյան 89-րդ հոդվա ծում: Դրա
5)-րդ են թա կե տի հա մա ձայն` ՀՀ կա ռա վա րու թյունն ի րա կանաց նում է պե տա կան քա ղա քա կա նու թյուն հա սա րա կա կան
կյան քի բո լոր, այդ թվում նաև` բնու թյան պահ պա նու թյան
բնա գա վա ռում: Նույն հոդվա ծի 8-րդ են թա կե տը հնա րա վորու թյուն է ըն ձե ռում ՀՀ բնա ռե սուր սային օ րե նսդ րու թյու նում
ման րա մաս նե լու ՀՀ կա ռա վա րու թյան լի ա զո րու թյուն նե րն
ըստ բնա գա վառ նե րի:
ՀՀ կառավարության կողﬕց` բնության պահպանության բնագավառում պետական արդյունավետ քաղաքականության իրականացուﬓ ուղղակիորեն պայմանավորված է ՀՀ էկոլոգիական օրենսդրության ﬔջ կառավարության լիազորությունների և
դրանց իրականացման համար անհրաժեշտ ﬔխանիզﬓերի և
երաշխիքների պատշաճ ձևակերպմամբ:
ՀՀ էկոլոգիական օրենսդրության ﬔջ շատ հաճախ հստակ
չեն սահմանվում կամ չեն տարբերակվում կառավարման մարﬕնների «գործառույթ», «իրավասություն» և «լիազորություն»
հասկացությունները: Գիտական աղբյուրներում դրանք, որպես
կանոն, սահմանվում են հետևյալ կերպ.
¾ Գործառույթը պետական կառավարման մարﬕնների
գործունեության հիﬓական ուղղությունն է` վերջին15 Տե´ս Գ. Հարությունյան և Ա. Վաղարշյան, նշված աշխատությունը, էջ 831:
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ներիս առջև դրված խնդիրների լուծման նպատակով:
¾ Իրավասությունն օրենսդրորեն ամրագրված, կանոնակարգված լիազորությունների (իրավունքների և պարտականությունների) ամբողջություն է, որը վերապահված է որոշակի մարﬕնների և պաշտոնատար անձանց`
հասարակական և պետական հիﬓահարցերի լուծման
և համապատասխան գործառույթների իրականացման
նպատակով:
¾ Լիազորությունը պետական մարﬓի կամ պաշտոնատար անձի` օրենսդրությամբ ամրագրված իրավունքների և պարտականությունների ամբողջություն է16:
Քանի որ ՀՀ ԱՕ-ում «գործառույթ», «իրավասություն» և
«լիազորություն» հասկացությունները տարանջատված չեն վերոգրյալ չափանիշներին համապատասխան, ապա նպատակահարմար է այսուհետ օգտագործել ՀՀ ԱՕ-ում կիրառված «իրավասություն» եզրույթը` ընթերցողին շփոթության ﬔջ չգցելու
նպատակով:
ՀՀ ԱՕ-ի 6-րդ հոդվածի 1-ին պարբերության ա) ենթակետը
սահմանում է ՀՀ կառավարության` պետական անտառների
տնօրինման իրավասությունը: Այս իրավասությունը պետք է
ﬔկնաբանվի ՀՀ Սահմանադրության և ՀՀ ԱՕ-ի 2-րդ գլխի համապատասխան նորﬔրի համատեքստում, քանի որ ՀՀ կառավարությունը և պետական կառավարման լիազոր մարﬕնները
պետության անունից իրականացնում են պետական սեփականություն հանդիսացող անտառների տիրապետում, օգտագործում և տնօրինում:
ՀՀ Սահմանադրության 89-րդ հոդվածի 3-րդ ենթակետի համաձայն` ՀՀ կառավարությունը կառավարում է պետական սեփականությունը: Սահմանադրական այս նորմը, որպես կանոն,
ﬔկնաբանվում է ՀՀ քաղ. օր.-ում սեփականատիրոջը վերա-

16 Տե´ս А.В. Малько, նշված աշխատությունը, էջ 76, 91, 118:
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պահված իրավազորությունների լույսի ներքո17: Այսինքն` պետական սեփականության կառավարում ասելով պետք է հասկանալ ՀՀ կառավարության կողﬕց պետական սեփականության
տնօրինում, տիրապետում և օգտագործում: Այսպիսի ﬔկնաբանությունը գրեթե չի համապատասխանում ՀՀ ԱՕ-ի որդեգրած
մոտեցմանը, քանի որ ՀՀ կառավարությանը վերապահվում է
ﬕայն անտառների տնօրինման իրավազորություն, իսկ տիրապետման և օգտագործման իրավազորությունները` պետական
կառավարման լիազոր մարﬕններին` որպես ՀՀ կառավարության քաղաքականությունը հասարակական կյանքի առանձին
բնագավառներում մշակողների և իրագործողների: Այդուհանդերձ, ներկայումս ՀՀ կառավարությունը և հանրապետական
գործադիր մարﬕնները* (ՀԳՄ) համատեղ իրականացնում են
անտառային ռեսուրսների կառավարում:
ՀՀ ԱՕ-ը կառավարությանն է վերապահել անտառների կառավարման ոլորտում պետական քաղաքականության (ներքին
և արտաքին) մշակման և իրականացման ապահովման18 իրավասությունը, որը դրսևորվում է որոշակի ﬕջոցառուﬓերի, գործողությունների իրականացման իրավական ﬔխանիզﬓերը
սահմանող որոշուﬓերի ընդունմամբ: Օրինակ` ՀՀ անտառի ազգային քաղաքականությունը և ռազմավարությունը հաստատվել
է ՀՀ կառավարության 2004 թ. սեպտեմբերի 30-ի թիվ 38 արձանագրային որոշմամբ:
Պետական և ոչ պետական անտառներում վերահսկողության իրականացման իրավասությունն (գ) ենթակետ) ընդհանրապես չի կարող վերապահվել ՀՀ կառավարությանը: Գործունեության ցանկացած տեսակի նկատմամբ վերահսկողությունը,
որպես կառավարման գործառույթ, իրականացնում են պետական կառավարման լիազոր մարﬕնները, իսկ ՀՀ կառավարությունն անﬕջական վերահսկողություն իրականացնելու իրա17 Տե´ս Գ. Հարությունյան և Ա. Վաղարշյան, նշված աշխատությունը, էջ 882:
18 Քաղաքականության մշակման ու իրականացման իրավասությունը վերապահվել է պետական կառավարման լիազոր մարﬓին (ՀՀ ԱՕ, հոդված 7, բ)
ենթակետ):
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վասություն չի կարող ունենալ: ՀՀ կառավարությունն իրավասու
է ﬕայն ստեղծելու անհրաժեշտ իրավական հիմքեր արդյունավետ վերահսկողության համար:
ՀՀ կառավարության իրավասություններից է պետական
ծրագրերի հաստատումը: ՀՀ կառավարության հաստատած
պետական ծրագրերից է ՀՀ անտառի ազգային ծրագիրը: Շրջակա ﬕջավայրի պահպանության և բնական ռեսուրսների ռացիոնալ օգտագործման ծրագրավորուﬓ ավանդաբար համարվում է կառավարման ինքնուրույն գործառույթ, որի նպատակն է
սահմանել գործունեության հատուկ ուղենիշերը և դրանց հասնելու ﬕջոցներն ու գործողությունները:
«Անտառի ազգային ծրագիրը հաստատելու մասին» ՀՀ
կառավարության N 1232-Ն որոշմամբ19 վեր են հանվում անտառային պաշարների կառավարման ոլորտի ﬕ շարք հիմնախնդիրներ` իրավական և ինստիտուցիոնալ ներուժի հզորացուﬕց ﬕնչև անտառագիտության կրթություն և իրազեկում:
Կառավարության որոշման Հավելված 2-ում սահմանվում են
անտառի ազգային ծրագրի ﬕջոցառուﬓերը և դրանց իրականացման ժամանակացույցը: Դրա կատարուﬓ ապահովելու նպատակով ՀՀ կառավարությունն ընդունել է ծրագրում
նախատեսված հիﬓախնդիրների լուծմանն ուղղված ակտեր:
Օրինակ` «Անտառների պետական մոնիթորինգի իրականացման կարգը սահմանելու մասին» ՀՀ կառավարության որոշումը20, «Անտառային պետական կադաստրի վարման և անտառների պետական հաշվառման ու տվյալների տրամադրման
կարգը սահմանելու մասին» ՀՀ կառավարության որոշումը21
և այլն: ՀՀ անտառային ռեսուրսների արդյունավետ կառավարման ծրագրային փաստաթղթերից է նաև ՀՀ կառավարու19 Ընդունվել է 21.07.2005թ.,
2005.08.31/56(428):
20 Ընդունվել է 25.01.2007թ.,
2007.03.14/15(539):
21 Ընդունվել է 07.02.2008թ.,
2008.04.02/21(611):

ուժի

ﬔջ

է

մտել

01.09.2005թ.,

ՀՀՊՏ

ուժի

ﬔջ

է

մտել

15.03.2007թ.,

ՀՀՊՏ

ուժի

ﬔջ

է

մտել

01.01.2009թ.,

ՀՀՊՏ
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թյան հավանությանն արժանացած (14.08.2008 թ. նիստի N 33
արձանագրություն) ՀՀ շրջակա ﬕջավայրի պահպանության
գործողությունների երկրորդ ազգային ծրագիրը22: Ազգային
ծրագրի ﬕ շարք գործողություններ առնչվում են անտառային
ռեսուրսների կառավարման արդյունավետության մակարդակի բարձրացմանը. օրինակ` «Շրջակա ﬕջավայրի պահպանության մասին» ՀՀ օրե նսգրքի նախագծի մշակում, «Բնապահպանական փորձաքննության մասին» ՀՀ օրենքի նախագծի և
դրա կիրառուﬓ ապահովող ենթաօրե նսդրական ակտերի նախագծերի մշակում և այլն:
ՀՀ կա ռա վա րու թյան ի րա վա սու թյուն նե րից է նաև
ՀԳՄ-նե րի գոր ծու նե ու թյան հա մա կար գու մը: ՀԳՄ-ների գոր ծու նե ու թյան հա մա կա րգ ման հիմ քում ըն կած են ՀՀ
վար չա պե տի, նա խա րար նե րի և նրա նց են թա կա պե տա կան
կա ռա վար ման այլ մար մին նե րի ղե կա վար նե րի են թա կայությու նը և փոխ գոր ծակ ցու թյու նն ան տա ռային պա շար նե րի
կա ռա վար ման խն դիր նե րի լուծ ման գոր ծըն թա ցում: ՀՀ Սահմա նադ րու թյան 87-րդ հոդվա ծի հա մա ձայն՝ վար չա պե տը
ղե կա վա րում է կա ռա վա րու թյան գոր ծու նե ու թյու նը և հա մակար գում նա խա րար նե րի աշ խա տան քը: ՀՀ օ րե նսդ րու թյամբ վե րա պահ ված լի ա զո րու թյուն նե րի շր ջա նա կում, ինչ պես
նաև սույն կար գով նա խա տես ված դեպ քե րում վար չա պե տն
ըն դու նում է ո րո շում ներ կա ռա վա րու թյան գոր ծու նե ու թյան
կազմա կե րպ մա նն առնչ վող հար ցե րի վե րա բե րյալ: ՀԳՄ-ի
ղե կա վա րն իր հեր թին ղե կա վա րում, հա մա կար գում և վերա հս կում է ՀԳՄ-ի հա մա կար գի մեջ մտ նող պե տա կան մարմին նե րի և կազմա կեր պու թյուն նե րի ըն թա ցիկ գոր ծու նե ությու նը, պա տաս խա նա տու է ՀԳՄ-ի առջև դր ված խն դիր նե րի
ու գոր ծա ռույթ նե րի ի րա կա նաց ման հա մար («ՀՀ կա ռա վարու թյան և նրան են թա կա պե տա կան կա ռա վար ման այլ
մար մին նե րի գոր ծու նե ու թյան կազմա կե րպ ման կար գը սահ22 ՀՀ շրջակա ﬕջավայրի պահպանության գործողությունների երկրորդ
ազգային ծրագրի էլելտրոնային տարբերակ, 2008թ., www.mnp.am:
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մա նե լու մա սին» ՀՀ նա խա գա հի հրա մա նա գի ր 23 5-րդ և 136րդ կե տեր):
Պետական անտառներում բնափայտի մթերման տարեկան հաշվարկային հատատեղերի հաստատման վերաբերյալ
ՀՀ կառավարությունը 2004 թ-ին ընդունել է N 1933-Ն որոշումը,
որով սահմանվել է հատման գծով բնափայտի մթերման տարեկան նորմայի (հաշվարկային հատատեղի) հաշվարկման և
հաստատման կարգը: Դրա համաձայն՝ ՀՀ անտառային ֆոնդում հատման գծով բնափայտի մթերման տարեկան նորման
սահմանվում է անտառաշինական նախագծերով հաստատված
երկարաժամկետ (10 տարի) հատատեղային ֆոնդի հիման վրա`
անտառային տնտեսություն վարող յուրաքանչյուր կազմակերպության համար առանձին և գործում է տվյալ տարվա հունվարի 1-ից ﬕնչև դեկտեմբերի 31-ը: Թեև այս որոշուﬓ ընդունվել
է 1994 թ. ՀՀ ԱՕ-ի գործողության ժամանակ, այնուաﬔնայնիվ,
այն շարունակում է գործել, իսկ ՀՀ կառավարությունը չի ընդունել այս ոլորտը կարգավորող նոր իրավական ակտ: «Իրավական ակտերի մասին» ՀՀ օրենքի 71-րդ հոդվածի 3-րդ մասի համաձայն՝ իրավական ակտի գործողության դադարեցման
հետ ﬕաժամանակ գործողությունը դադարեցված են ճանաչվում նաև այդ իրավական ակտի համաձայն կամ ի կատարուﬓ
դրան ընդունված նորմատիվ իրավական ակտերը կամ իրավական նորﬔրը, եթե իրավական ակտի գործողությունը դադարեցնելու մասին իրավական ակտով այլ բան նախատեսված
չէ: ՀՀ ԱՕ-ի 62-րդ հոդվածի (Եզրափակիչ և անցումային դրույթներ) 3-րդ մասի համաձայն՝ «Սույն օրենսգիրքն ուժի ﬔջ մտնելու
պահից ուժը կորցրած ճանաչել Հայաստանի Հանրապետության
անտառային օրենսգիրքը (11 հոկտեմբերի 1994 թվականի) և
ՀՀ Գերագույն խորհրդի` «Հայաստանի Հանրապետության անտառային օրենսգիրքը կիրարկելու մասին» որոշումը (8 հունիսի
1994 թ.): Եթե ՀՀ գործող ԱՕ-ի եզրափակիչ և անցումային դրույթ23 Ընդունվել է 18.07.2007թ.,
2008.04.02/21(611):

ուժի

ﬔջ

է

մտել

26.07.2007թ.,

ՀՀՊՏ

ԳԼԽ 3

47

ներում չի նախատեսվում նախկինում ընդունված այլ ակտերն
ուժը կորցրած ճանաչելու վերաբերյալ դրույթ, ապա ՀՀ N 1933-Ն
որոշումը, ինչպես նաև նախորդ օրենսգրքի դրույթներից բխող
այլ իրավական ակտերը շարունակում են գործել:
Ըստ հիﬓական նպատակային նշանակության` անտառների դասակարգման վերաբերյալ որոշում ՀՀ կառավարությունը
դեռևս չի ընդունել: Սակայն այս դասակարգուﬓ արդեն տրվում
է ՀՀ ԱՕ-ի 4-րդ գլխի (Անտառների դասակարգում) 10-րդ հոդվածում, իսկ 11-րդ, 12-րդ և 13-րդ հոդվածները սահմանում են անտառների դասակարգման հիﬓական չափանիշները, ինչպես
նաև յուրաքանչյուր նշանակության անտառի իրավական ռեժիﬕ
վերաբերյալ պահանջները: Հետևաբար՝ դասակարգման իրավասությունը պետք է հանվի ՀՀ կառավարության իրավասությունների շրջանակից: Այս և նախորդող իրավասությունները կարող
էին խմբավորվել հաջորդող իրավասության ներքո, այն է` անտառային ոլորտը կարգավորող իրավական ակտերի ընդունում:
ՀՀ կառավարության որոշուﬓերի տեղն իրավական ակտերի աստիճանակարգմամբ սահմանվում է «Իրավական ակտերի
մասին» ՀՀ օրենքի 14-րդ հոդվածով: ՀՀ կառավարությունն ընդունում է նորմատիվ և անհատական որոշուﬓեր, որոնք ենթակա են կատարման ՀՀ ամբողջ տարածքում:
Ըստ ՀՀ ԱՕ-ի 6-րդ հոդվածի` ՀՀ կառավարության ամրագրված իրավասությունները սպառիչ չեն: Սակայն ՀՀ ԱՕ-ի այլ հոդվածներում ամրագրված է ﬕայն որոշակի հարաբերությունների
կարգավորման նպատակով համապատասխան իրավական ակտերի ընդունման իրավասությունը:
Հոդված 7. Անտառների կայուն կառավարման և վերահսկողության ոլորտում պետական լիազորված մարﬕնների իրավասությունները
1. Անտառների կայուն կառավարման ոլորտում պետական
կառավարման մարﬓի (այսուհետ` պետական կառավարման
լիազորված մարﬕն) իրավասություններն են`

48

ՄԱՍ 1. ՀՀ ԱՆՏԱՌԱՅԻՆ ՕՐԵՆՍԳԻՐՔ

ա) պետական անտառների տիրապետումը և օգտագործումը՝
սույն օրենսգրքի և այլ իրավական ակտերի համաձայն.
բ) պետական քաղաքականության մշակումը և իրականացումը.
գ) անտառների դասակարգուﬓ ըստ գործառնական նշանակության.
դ) Հայաստանի Հանրապետության պետական անտառային
տնտեսությունների վարման կազմակերպումը.
ե) պետական անտառների անտառաշինական նախագծերի
հաստատումը.
զ) Հայաստանի Հանրապետության պետական անտառային կադաստրի վարումը, անտառային հողերի պետական հաշվառումը.
է) անտառների արտադրողականության բարձրացմանը, անտառավերականգնմանը, անտառապատմանը և խնամքին
ուղղված նպատակային ծրագրերի մշակումը.
ը) անտառային հողերի բերրիության բարձրացուﬓ ու պահպանումը, դրանց նպատակային օգտագործման ապահովումը.
թ) հակահրդեհային անվտանգության ﬕջոցառուﬓերի իրականացման, անտառային հրդեհների հայտնաբերման ու
կանխման, անտառների ﬖասատուների և հիվանդությունների ﬖասակարության կանխարգելման կազմակերպումը.
ժ) անտառների մոնիթորինգի իրականացումը. ժա) անտառօգտագործման հետ չկապված աշխատանքների` ապօրինի
հատուﬓերի, ծառերի, թփերի, երիտասարդ տնկարկների
և անտառային մշակույթների ﬖասման և ոչնչացման, քիﬕական, ռադիոակտիվ նյութերով, կեղտաջրերով, կոմունալ-կենցաղային թափոններով անտառների աղտոտման
և անտառային օրենսդրության այլ խախտուﬓերի հայտնաբերման ու կանխարգելման կազմակերպումը և այդ
մասին Հայաստանի Հանրապետության օրենսդրությամբ
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սահմանված կարգով իրավապահ մարﬕններին տեղեկությունների անհապաղ տրամադրումը.
ժբ) անտառների կայուն կառավարման բնագավառում ﬕջազգային համագործակցության իրականացումը.
ժգ) համայնքային անտառային հողերում անտառային տնտեսության վարման և անտառօգտագործման հետ չկապված
շինարարական, պայթեցման, օգտակար հանածոների արդյունահանման, մալուխների, խողովակաշարերի և այլ հաղորդակցուղիների անցկացման, հորատման և այլ աշխատանքների կատարման նպատակով հողերի նպատակային
նշանակության փոփոխման, ինժեներաերկրաբանական
հետազոտությունների իրականացման համար թույլտվության տրամադրումը.
ժդ) անտառային օրենսդրության կիրառման նկատմամբ վերահսկողությունը.
ժե) սույն օրենսգրքով և Հայաստանի Հանրապետության
օրենսդրությամբ սահմանված այլ լիազորություններ:
2. Բնապահպանական վերահսկողությունն իրականացնում է
տվյալ բնագավառում լիազորված պետական մարﬕնը:
Մեկնաբանություն
Անտառային ռեսուրսների պետական կառավարման մարﬕնների համակարգի հաջորդ աստիճանին` ՀՀ կառավարությունից
հետո, գտնվում են պետական կառավարման լիազոր մարﬕնները: Հասարակական կյանքի որևէ բնագավառում պետական
կառավարուﬓ իրականացնում է այն մարﬕնը, որը ՀՀ կառավարության համապատասխան որոշմամբ ճանաչվել է որպես
լիազոր մարﬕն (ՀՀ կառավարության քաղաքականությունը
որոշակի ոլորտում իրականացնող ՀԳՄ): ՀՀ կառավարության
2002 թ. հուլիսի 25-ի N 7-Ն «Անտառների պահպանության,
պաշտպանության, վերարտադրության և օգտագործման բնագավառում հատկապես լիազորված պետական կառավարման
մարﬕններին իրավասություններ վերապահելու և ՀՀ կառավարության 2002 թվականի հուլիսի 25-ի N 1054-Ն որոշման ﬔջ փո-
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փոխություն կատարելու մասին» որոշմամբ24 հաստատվել է անտառների պահպանության, պաշտպանության և օգտագործման
բնագավառի պետական կառավարման մարﬕնների շրջանակը
և դրանց իրավասությունների ոլորտը: Այդ որոշմամբ ՀՀ անտառների պահպանության, պաշտպանության, վերարտադրության և
օգտագործման բնագավառի կառավարման իրավասությունները վերապահվել են ՀՀ գյուղատնտեսության նախարարությանը
(ԳՆ), իսկ ՀՀ բնապահպանության նախարարությանը (ԲՆ)` ՀՀ
անտառների պահպանության, պաշտպանության, վերարտադրության և օգտագործման նկատմամբ պետական վերահսկողության իրավասությունները: Այդ նույն որոշմամբ «Հայանտառ»
պետական ոչ առևտրային կազմակերպության, որպես ﬕավորի, կառավարման իրավասությունը ՀՀ ԲՆ-ից փոխանցվել է
ՀՀ ԳՆ-ին:
Լիազորությունների վերոգրյալ տարանջատման հիման վրա
ՀՀ ԱՕ-ի 7-րդ հոդվածի 1-ին մասում ա)-ից ﬕնչև ժե) ենթակետերում ամրագրված իրավասությունները ներկայումս իրականացնում է ՀՀ ԳՆ-ը: Խնդրահարույց է ﬕայն ժդ) կետում ամրագրված անտառային օրենսդրության կիրառման նկատմամբ
վերահսկողության և նույն հոդվածի 2-րդ մասում ամրագրված
բնապահպանական վերահսկողության իրավասությունների
հարաբերակցությունը: ՀՀ ԱՕ-ի այդ դրույթները չեն համապատասխանում ՀՀ կառավարության N 7-Ն որոշմանը, ըստ որի ՀՀ
ԲՆ-ին վերապահվում է անտառների պահպանության, պաշտպանության, վերարտադրության և օգտագործման նկատմամբ
վերահսկողության իրականացման իրավասություն, և որևէ
կերպ մասնավորեցված չէ այդ իրավասության իրականացման
բնապահպանական ուղղությունը: Այս հակասությունն իրավական ակտերի ստորադասության կանոնների շրջանակում լուծելու դեպքում ՀՀ ԲՆ-ը պետք է իրականացնի ﬕայն բնապահպանական վերահսկողություն: Միաժամանակ ՀՀ կառավարության
24 Ընդունվել է 15.01.2004թ.,
2004.02.11/8(307):
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որոշման դրույթները կարելի է դիտարկել ՀՀ ԱՕ-ի 6-րդ հոդվածի
շրջանակներում, այսինքն՝ համարել, որ անտառների պահպանության, պաշտպանության, վերարտադրության և օգտագործման նկատմամբ վերահսկողության իրավասությունը ՀՀ ԲՆ-ն
իրականացնում է ﬕայն բնապահպանական վերահսկողության
շրջանակներում: Խնդիրն ավելի է բարդանում «Բնապահպանական վերահսկողության մասին» ՀՀ օրենքի 22-րդ հոդվածի կարգավորման պայմաններում, երբ թվարկվում են անտառներում
բնապահպանական վերահսկողության ուղղությունները:
ՀՀ ԱՕ-ի 7-րդ հոդվածի իրավասությունները կարելի է դասակարգել հետևյալ 4 խմբերում`
¾ առաջին խումբը վերաբերում է` 1. ենթաօրե նսդրական նոր-

մաստեղծմանը (անտառների դասակարգուﬓ ըստ գործառնական նշանակության), 2. զարգացման ուղիների որոշակիացմանը (պետական քաղաքականության մշակումը և
իրականացումը), 3. անտառների պահպանության, օգտագործման գործունեության ծրագրավորմանը (անտառների
արտադրողականության բարձրացմանը, անտառավերականգնմանը, անտառապատմանը և խնամքին ուղղված նպատակային ծրագրերի մշակումը),
¾ երկրորդ խումբը սահմանում է անտառների և անտառային
հողերի պահպանության և ռացիոնալ օգտագործման ապահովմանն ուղղված իրավասություններ (անտառային հողերի
բերրիության բարձրացում, հակահրդեհային անվտանգության ﬕջոցառուﬓերի իրականացում, թույլտվության տրամադրում),
¾ երրորդ խումբ իրավասություններն ուղղված են անտառային
պաշարների պետական կառավարման գործընթացի տեղեկատվական ապահովմանը (մոնիթորինգի իրականացում,
կադաստրի վարում),
¾ չորրորդ խումբ իրավասությունների իրականացման արդյունքում պետք է հնարավորինս ապահովվի անտառային իրավահարաբերությունների մասնակիցների իրավաչափ վարքա-
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գիծը, այսինքն՝ իրավահարաբերությունների մասնակիցների
գործելակերպն իրավական նորﬔրի պահանջներին համապատասխան (անտառային օրենսդրության այլ խախտումների հայտնաբերման ու կանխարգելման կազմակերպում,
անտառային օրենսդրության կիրառման նկատմամբ վերահսկողություն):
Այս բաժնում ﬔկնաբանված չեն ﬕայն ՀՀ անտառային պաշարների տիրապետման և օգտագործման իրավասությունները,
քանի որ դրանց անդրադարձել ենք ՀՀ ԱՕ-ի 6-րդ հոդվածի ﬔկնաբանության շրջանակներում:
Պետական կառավարման մարﬓի իրավասությունների վերաբերյալ ամբողջական պատկերացում կազﬔլու նպատակով
անհրաժեշտ է ուսուﬓասիրել նաև ՀՀ կառավարության այն
որոշուﬓերը, որոնցով հաստատվում են կառավարման պետական լիազոր մարﬕնների կանոնադրությունները և կառուցվածքը:
ՀՀ կառավարության «ՀՀ գյուղատնտեսության նախարարության աշխատակազմ պետական կառավարչական հիﬓարկ
ստեղծելու, ՀՀ գյուղատնտեսության նախարարության կանոնադրությունը և աշխատակազﬕ կառուցվածքը հաստատելու
մասին» N 1516-Ն որոշմամբ25 հաստատվել է նախարարության
կանոնադրությունը և կառուցվածքը: ՀՀ ԳՆ աշխատակազﬕ և
առանձնացված ստորաբաժանուﬓերի անտառային ռեսուրսների կառավարում իրականացնող ﬕավորներ են.
z Հողերի օգտագործման և ﬔլիորացիայի վարչություն,
z Անտառային տնտեսության և բույսերի պաշտպանության
վարչություն,
z Բուսաբուծության վարչություն,
z Իրավաբանական վարչություն,
z ՀՀ ԳՆ կառավարման ոլորտում գտնվող «Անտառի պետական մոնիթորինգի» ՊՈԱԿ, «Հայանտառ» ՊՈԱԿ:
25 Ընդունվել է 05.09.2002,
2002.10.16/44(219):
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ՀՀ կառավարության 2002 թ. հուլիսի 25-ի N 1054-Ն որոշմամբ26
ստեղծվել է «Հայանտառ» ՊՈԱԿ-ը*, իսկ N 388-Ն որոշմամբ հաստատվել է ՊՈԱԿ-ի կանոնադրությունը: «Հայանտառ» ՊՈԱԿ-ի
գործունեության նպատակը ՀՀ պետական անտառային ֆոնդի
պահպանության, պաշտպանության, վերարտադրության և արդյունավետ օգտագործման ապահովուﬓ է:
ՀՀ ԲՆ աշխատակազմում և առանձնացված ստորաբաժանուﬓերում գործառող անտառների կառավարմանն առնչվող
ﬕավորների մոտավոր շրջանակը հետևյալն է.
z Կենսաբազմազանության քաղաքականության բաժին,
z Իրավաբանական վարչություն,
z Բնապահպանական պետական տեսչություն,
z ՀՀ ԲՆ կառավարմանը հանձնված ՊՈԱԿ-ներ. օրինակ`
««Դիլիջան» ազգային պարկ» ՊՈԱԿ կամ «Անտառային գիտափորձարարական կենտրոն» ՊՈԱԿ:
Հոդված 8. Անտառների կայուն կառավարման ոլորտում պետական կառավարման տարածքային մարﬕնների
իրավասությունները
Անտառների կայուն կառավարման ոլորտում պետական կառավարման տարածքային մարﬕնների իրավասություններն են`
ա) մասնակցությունը պետական ծրագրերի մշակմանը և
դրանց իրականացման ապահովումը մարզի վարչական
տարածքներում.
բ) մարզի վարչական տարածքներում անտառային հրդեհների մարման աշխատանքներին մասնագիտացված ծառայությունների, անտառօգտագործողների և բնակչության
ներգրավումը.
գ) պետական ծրագրերի իրականացուﬓ անտառների և անտառային հողերի պահպանության և օգտագործման նպատակով.
26

Ընդունվել է 25.07.2002թ.,
2002.08.14/33(208):
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դ) Հայաստանի Հանրապետության օրենսդրությամբ սահմանված այլ լիազորություններ:
Մեկնաբանություն
ՀՀ ԱՕ-ի սույն և հաջորդող հոդվածները վերաբերվում են
կառավարման տարածքային և տեղական մակարդակներին:
ՀՀ-ում մարզերը և համայնքները վարչատարածքային ﬕավորներ են (ՀՀ Սահմանադրություն, հոդված 11.1): «ՀՀ մարզերում
պետական կառավարման մասին» ՀՀ նախագահի հրամանագրի
համաձայն` կառավարության տարածքային քաղաքականությունն իրագործում են ՀՀ մարզպետները, որոնք համակարգում
են ՀԳՄ-ների տարածքային ծառայությունների գործունեությունը, բացառությամբ օրենքով նախատեսված դեպքերի:
Անտառների արդյունավետ կառավարման բնագավառում
մարզպետների գործունեության կարգը սահմանվում է ՀՀ Սահմանադրությամբ, ՀՀ oրենքներով և դրանց հիման վրա ընդունված ՀՀ նախագահի հրամանագրերով և կարգադրություններով, կառավարության ու վարչապետի որոշուﬓերով:
ՀՀ ԱՕ-ի 8-րդ հոդվածում և «ՀՀ մարզերում պետական կառավարման մասին» ՀՀ նախագահի հրամանագրի 1.20 կետում ամրագրված պետական կառավարման տարածքային մարﬕնների
իրավասությունների ձևակերպուﬓերը բավական ընդհանուր
են, ինչը խոչընդոտում է դրանց արդյունավետ մասնակցությանը
անտառային ռեսուրսների կառավարման գործընթացում: Այսպես` ՀՀ ԱՕ-ի ա) և գ) ենթակետերում ամրագրված պետական
ծրագրերի մշակմանը և իրականացմանը մասնակցելու իրավասություններում չեն մանրամասնեցվում մասնակցության եղանակներն ու ձևերը: Իրավասությունների իրականացման համար
որոշիչ կարող են լինել պետական ծրագրերը հաստատող իրավական ակտերը, եթե դրանք պարունակեն տարածքային կառավարման մարﬕնների նշված իրավասության իրականացման
գործուն ﬔխանիզﬓեր: Ներկայումս գոյություն ունեցող ծրագրային փաստաթղթերի դրույթների իրագործումը տարածքային
կառավարման մարﬕնների կողﬕց գրեթե անհնարին է:
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 Օրինակ` ՀՀ անտառի ազգային ծրագիրը հաստատելու մասին ՀՀ
Կառավարության որոշման ﬔջ ընդաﬔնը ﬔկ դեպքում են հիշատակվում տարածքային կառավարման մարﬕնները. երբ նշվում է
անտառների արդյունավետ պահպանության համար գործուն համակարգի ստեղծման մասին, որի խնդիրներից պետք է լինի տարածքային կառավարման և ՏԻՄ-երի հետ համատեղ հակահրդեհային
գործողությունների համակարգումը:

Մարզի վարչական տարածքներում անտառային հրդեհների
մարման աշխատանքներին մասնագիտացված ծառայությունների, անտառօգտագործողների և բնակչության ներգրավման
իրավասության իրականացման եղանակներն ու ﬔխանիզﬓերն օրենսդրորեն կարգավորված չեն: Այսպիսի իրավասություն և
դրա իրականացման ﬔխանիզմ ամրագրված չէ նաև ՀՀ մարզերում պետական կառավարման մասին ՀՀ նախագահի հրամանագրում:
ՀՀ ԱՕ-ի 8-րդ հոդվածի առաջին պարբերության դ) ենթակետը սահմանում է, որ պետական կառավարման տարածքային
մարﬕնները կարող են ունենալ նաև ՀՀ օրենսդրությամբ սահմանված այլ լիազորություններ27: ՀՀ օրենսդրությամբ սահմանված այդպիսի լիազորություններից ﬔկը ՀՀ նախագահի
ՆՀ-728 «Հայաստանի Հանրապետության մարզերում պետական
կառավարման մասին» հրամանագրում28 ամրագրված` մարզի
տարածքում բնապահպանական օրենսդրության կատարման
նկատմամբ վերահսկողության իրականացման և խախտման
փաստերի վերաբերյալ համապատասխան մարﬕններին տեղյակ պահելու պահանջն է (Մարզպետի գործունեությունը կառավարության տարածքային քաղաքականության իրականացման
27 ՀՀ ԱՕ-ի այս ենթակետը ձևակերպված է թերի (Անտառների կայուն կառավարման ոլորտում պետական կառավարման տարածքային մարﬕնների իրավասություններն են ՀՀ օրենսդրությամբ սահմանված այլ լիազորությունները):
28 Ընդունվել է 06.05.1997թ., ուժի ﬔջ է մտել 20.05.1997 թ., ՀՀՊՏ 1997.005.20/11:
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առանձին բնագավառներում, կետ 1.20): ՀՀ տարածքային կառավարման մարﬕնների այս լիազորության` ՀՀ օրենսդրության
համակարգում ﬔկնաբանելու համար կարևոր է վերլուծել նաև
«Բնապահպանական վերահսկողության մասին» ՀՀ օրենքի29
35-րդ հոդվածի համապատասխան կանոնները, որոնց համաձայն` տարածքային կառավարման մարﬕններն իրավասու են
իրականացնելու հսկողություն (այլ ոչ թե վերահսկողություն)
բնապահպանական օրենսդրության պահանջների կատարման
նկատմամբ և հայտնաբերված խախտուﬓերի մասին եռօրյա
ժամկետում պատշաճ ձևով տեյակ պահելու բնապահպանական
պետական տեսչության (ԲՊՏ) համապատասխան տարածքային
ստորաբաժանմանը: Միաժամանակ պետական կառավարման
լիազոր մարﬕնը ﬕջոցներ է ձեռնարկում իրավախախտումը
կանխելու համար:
«Բնապահպանական վերահսկողության մասին» ՀՀ օրենքի
համաձայն` տարածքային կառավարման մարﬕնների տրամադրած տեղեկատվության հիման վրա իրականացված ստուգման
արդյունքում ԲՊՏ համապատասխան տարածքային ստորաբաժանումը եռօրյա ժամկետում արդյունքների մասին պատշաճ ձևով
տեղեկացնում է համապատասխան տարածքային կառավարման
մարﬓին կամ քաղաքապետին: Համապատասխան իրավանորﬔրի վերլուծությունից հետևում է, որ տարածքային կառավարման մարﬕնները ստուգուﬓերի և ուսուﬓասիրությունների
իրականացման լիազորությամբ օժտված չեն և կարող են իրականացնել ﬕայն հսկողություն բնապահպանական օրենսդրության
պահանջների կատարման նկատմամբ: Տարածքային կառավարման մարﬓի` հայտնաբերված խախտուﬓերի մասին լիազոր
մարﬓին տեյակ պահելու պահանջի համաձայն` օրենսդրական
ակտերում պետք է ամրագրել տարածքային կառավարման մարﬕնների հսկողության և անհրաժեշտ տեղեկատվության տրամադրման լիազորության իրականացման ﬔխանիզﬓերը:
29

Ընդունվել է 11.04.2005 թ., ուժի ﬔջ է մտել 28.05.2005 թ., ՀՀՊՏ 2005.05.18/28
(400):
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Հոդված 9. Անտառների կայուն կառավարման ոլորտում
տեղական ինքնակառավարման մարﬕնների
իրավասությունները
Անտառների կայուն կառավարման ոլորտում տեղական ինքնակառավարման մարﬕնների իրավասություններն են`
ա) համայնքային անտառների տիրապետումը, օգտագործումը, տնօրինումը և անտառային տնտեսության վարումը՝
սույն օրենսգրքի համաձայն.
բ) մասնակցությունը պետական ծրագրերի մշակմանը և
դրանց իրականացման ապահովուﬓ իրենց վարչական
տարածքներում` օրենքով սահմանված կարգով.
գ) անտառային հրդեհների մարման աշխատանքներին մասնագիտացված ծառայությունների, անտառօգտագործողների և բնակչության ներգրավումը.
դ) համայնքի կառավարմանը հանձնված պետական անտառների կառավարումը.
ե) համայնքային անտառային հողերում անտառային տնտեսության վարման և անտառօգտագործման հետ չկապված շինարարական, պայթեցման, օգտակար հանածոների արդյունահանման, մալուխների, խողովակաշարերի
և այլ հաղորդակցուղիների անցկացման, հորատման և
այլ աշխատանքների կատարման նպատակով հողերի
նպատակային նշանակության փոփոխման, ինժե ներաերկրաբանական հետազոտությունների իրականացման
համար համաձայնության տրամադրումը:
Մեկնաբանություն
Տեղական մակարդակում իրականացվող կառավարման տեսակ է համայնքային կառավարումը կամ տեղական ինքնակառավարումը: Տեղական ինքնակառավարումը քաղաքացիական
հասարակության կայուն զարգացման և իրավական պետության
կառուցման երաշխիքներից է, քանի որ ապահովում է տեղական
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բնակչության մասնակցությունը հասարակական-քաղաքական
գործընթացներում30:
ՀՀ Սահմանադրությունն ամրագրում է «տեղական ինքնակառավարում» հասկացությունը և ինքնակառավարման հիﬓական
սկզբունքները, որի համաձայն` տեղական ինքնակառավարումը
համայնքի իրավունքն ու կարողությունն է` սեփական պատասխանատվությամբ բնակիչների բարօրության նպատակով լուծելու տեղական նշանակության հարցերը Սահմանադրությանը և
օրենքներին համապատասխան: ՀՀ Սահմանադրության 105-րդ
հոդվածն ամրագրում է ՏԻՄ-երի` համայնքի սեփականությունը կառավարելու և տնօրինելու, համայնքային նշանակության
հարցեր լուծելու լիազորությունները: ՀՀ-ը մասնակցում է նաև
«Տեղական ինքնակառավարման եվրոպական խարտիային», որն
ամրագրում է տեղական ինքնակառավարման հասկացությունը,
իրավասության ոլորտը և լիազորությունների իրականացման
պայմանները տեղական մակարդակում: Գործնականում երբեﬓ
նույնացվում են «համայնք» և «տեղական ինքնակառավարման
մարﬕններ» հասկացությունները: Համայնքը ﬔկ կամ ﬕ քանի
բնակավայրերի բնակչության հանրությունն է, իսկ բնակչության
հանրությունը տեղական ինքնակառավարուﬓ իրականացնում
է ՏԻՄ-երի՝ համայնքի ավագանու և համայնքի ղեկավարի ﬕջոցով:
ՀՀ ԱՕ-ի ﬔկնաբանվող հոդվածի 1-ին մասի ա) ենթակետը
ամրագրում է ՏԻՄ-երի իրավասությունը` տիրապետելու, օգտագործելու և տնօրինելու համայնքային անտառները: Սրանք այն
անտառներն են, որոնք համայնքի կողﬕց հիﬓվել են համայնքային հողերի վրա: ՀՀ-ում այդպիսի անտառներ դեռևս չկան, և
այս իրավասությունը (սեփականության իրավազորությունները)
որևէ կերպ չի իրացվում ՏԻՄ-երի կողﬕց: Նույն ենթակետը նախատեսում է նաև տեղական ինքնակառավարման մարﬓի` անտառային տնտեսության վարման իրավասությունը: ՀՀ ԱՕ-ը չի
30 Տե´ս Н.А. Игнатюк, А.В. Павлушкин, Муниципальное право. Учебное пособие.
М.: 2006 г., էջ 17:
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մանրամասնում, արդյոք այդ իրավասությունը կարող է իրականացվել պետական, թե բացառապես համայնքային անտառներում: Այս հարցադրման իրավական պատասխանը բացակայում
է նաև ՀՀ ԱՕ-ի 18-րդ հոդվածում, համաձայն որի` ՀՀ-ում անտառային տնտեսություն վարում են պետական կառավարման
և ՏԻՄ-երի համակարգում գործող կազմակերպությունները,
իրավաբանական անձինք ու քաղաքացիները: ՏԻՄ-երը կարող
են տիրապետել և օգտագործել ոչ ﬕայն համայնքին սեփականության իրավունքով պատկանող, այլ նաև պետական անտառները, երբ դրանք հանձնվում են համայնքային կառավարման`
հավատարմագրային կառավարման իրավունքով (ավելի մանրամասն տե՛ս Գլուխ 12-ի, 54-րդ հոդվածի ﬔկնաբանությունը):
Քննարկվող հոդվածի բ) և գ) ենթակետերում և ՀՀ ԱՕ-ի
8-րդ հոդվածի ա) և բ) ենթակետերում ամրագրված իրավասությունները նույնանում են: Ակնհայտ է, որ գործող անտառային
օրենսդրությունը որևէ կերպ չի կարգավորում տարածքային և
տեղական մարﬕնների` այս ոլորտում պետական ծրագրերի
մշակման և իրականացման գործընթացներին մասնակցության
եղանակները, ﬔթոդները և աստիճանը: Այս իրավասությունների արդյունավետ և պատշաճ իրականացումը հնարավոր կլինի
ﬕայն համայնքային մարﬕնների կառավարմանն անտառային
պաշարներ հանձնելու և օրենսդրական կարգավորման կատարելագործման պարագայում:
ՀՀ ԱՕ-ի 9–րդ հոդվածի ե) ենթակետում ամրագրված իրավասությունը վերաբերում է համայնքային անտառային հողերում
անտառային տնտեսության վարմանը և անտառօգտագործման
հետ չկապված տարատեսակ աշխատանքների (շինարարական, պայթեցման, օգտակար հանածոների արդյունահանման
և այլն) կատարման, հողերի նպատակային նշանակության փոփոխման և ինժեներաերկրաբանական հետազոտությունների իրականացման համար համաձայնության տրամադրմանը:
Այս իրավասության իրավական հիմքերը պետք է ամրագրված
լինեին ՀՀ ՀՕ-ում (հողերի նպատակային նշանակության փո-
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փոխման), ՀՀ ընդերքի մասին օրենսգրքում (ինժեներաերկրաբանական հետազոտությունների կատարմանը) կամ «Տեղական
ինքնակառավարման մասին» ՀՀ օրենքում (որպես տեղական
ինքնակառավարման մարﬓի այս ոլորտի լիազորություն): Սակայն իրավական այս հիմքերը ներկայումս բացակայում են: Թեև
գործնականում համաձայնության ձեռքբերումը կիրառվում է,
սակայն իրավական հիմքերի բացակայության պատճառով հարաբերությունների մասնակիցների շահերը չեն կարող երաշխավորվել:
ՏԻՄ-երի իրավասություններն անտառային ռեսուրսների կառավարման բնագավառում չեն սահմանափակվում ﬕայն այս
հոդվածով: Ըստ «Տեղական ինքնակառավարման մասին» ՀՀ
օրենքի` համայնքի ղեկավարի`
1. պարտադիր լիազորությունն է կազմակերպել համայնքի
սեփականություն համարվող անտառային տարածքների պահպանությունը,
2. պատվիրակված լիազորությունն է իրականացնել վերահսկողություն բնության պահպանության բնագավառում և կազմակերպել անտառային տարածքների օգտագործման և պահպանության ﬕջոցառուﬓեր:
Ինչպես տարածքային կառավարման, այնպես էլ ՏԻՄ-երի
դեպքում «Բնապահպանական վերահսկողության մասին» ՀՀ
օրենքի 36-րդ հոդվածը նախատեսում է ՏԻՄ-երի` բնապահպանական օրենսդրության պահանջների կատարման նկատմամբ
հսկողության իրավասությունը, ինչպես նաև բնապահպանական
վերահսկողության կազմակերպման ընթացքում բնապահպանական պետական տեսչության և ՏԻՄ-երի փոխհարաբերակցության ﬕևնույն սկզբունքները:
«Տեղական ինքնակառավարման մասին» ՀՀ օրենքում նախատեսվում է նաև վարչական հսկողության ﬔխանիզմ, որը
նպատակաուղղված է ՏԻՄ-երի իրավասությունների իրականացման ոլորտում իրավական և մասնագիտական հսկողության
ապահովմանը:

ԳԼԽ 4

61

Այսպիսով, ՀՀ ԱՕ-ի 6-րդ, 7-րդ և 8-րդ, 9-րդ հոդվածների հաﬔմատությունից հետևում է, որ անտառային պաշարների կառավարման իրավասությունների ﬔծ մասը ներկայումս վերապահված է հանրապետական մակարդակում գործող մարﬕններին:
Տեղական և տարածքային մարﬕնների որոշ իրավասությունների արդյունավետ իրականացումը գրեթե անհնար է` առկա ձևակերպուﬓերի և անհրաժեշտ ﬔխանիզﬓերով ու ռեսուրսներով
ամրապնդված չլինելու պատճառով:
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ՄԸ

Անտառային պաշարների իրավական ռեժիﬕ բաղկացուցիչներից
է անտառների դասակարգուﬓ ըստ նպատակային նշանակության:
ՀՀ ԱՕ-ի այս գլխի հոդվածների ﬔկնաբանությամբ փորձ է կատարվել պարզաբանելու, թե ինչպիսին է անտառների գոյություն ունեցող
դասակարգումը: Ներկայացված են յուրաքանչյուր խմբի ﬔջ մտնող
անտառների իրավական ռեժիﬕ վերաբերյալ օրենսդրությամբ ամրագրված ընդհանուր պահանջները, անտառների դասակարգման ու
օգտագործման ﬕջև իրավական կապը:
Հոդված 10. Անտառների դասակարգուﬓ ըստ հիﬓական
նպատակային նշանակության
1. Հայաստանի Հանրապետությունում անտառները, անկախ
սեփականության ձևից, ըստ իրենց հիﬓական նպատակային
նշանակության դասակարգվում են`
ա) պաշտպանական նշանակության.
բ) հատուկ նշանակության.
գ) արտադրական նշանակության:
Ըստ հիﬓական նպատակային նշանակության անտառների
դասակարգման կարգը սահմանում է Հայաստանի Հանրապետության կառավարությունը:
2. Ոչ պետական անտառների նպատակային նշանակության
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փոփոխման դեպքում պետության կամ համայնքի կարիքների
համար Հայաստանի Հանրապետության օրենքով սահմանված
կարգով սեփականատիրոջը փոխհատուցվում են պատճառված ﬖասները և կորուստները, եթե անտառների նպատակային
նշանակությունը սեփականատիրոջ նախաձեռնությամբ չի փոփոխվում:
Մեկնաբանություն
1. ՀՀ ԱՕ-ի 4-րդ գլխում անտառները դասակարգում են ըստ
նպատակային նշանակության, և սահմանվում են յուրաքանչյուր նշանակության անտառի կազﬕ ﬔջ մտնող խմբերը: Անտառներն ըստ նպատակային նշանակության դասակարգելիս
հաշվի են առնվում դրանց գործառնական նշանակությունը, տեղադիրքը, դասակարգման նպատակը, յուրաքանչյուր անտառի`
նպատակային նշանակությանը համապատասխան օգտագործուﬓ և պահպանությունը: Անտառների դասակարգման և անտառօգտագործման ﬕջև կապն ապահովում են ՀՀ ԱՕ-ի 10-րդ
գլխի դրույթները, որոնք սահմանում են անտառօգտագործման
յուրաքանչյուր տեսակի իրականացման պայմանները` հիմք ընդունելով ՀՀ ԱՕ-ի քննարկվող գլխի դասակարգումը: Եթե 1994
թ-ի ՀՀ ԱՕ-ի 9-րդ հոդվածում անտառները դասակարգվում էին
պաշտպանական, սոցիալական և հատուկ նշանակության, ապա
ՀՀ գործող ԱՕ-ը նախկին սոցիալական նշանակության անտառների փոխարեն նախատեսում է արտադրական նշանակության
կատեգորիան: Այլ երկրների օրենսդրության, նաև գիտական
գրականության ﬔջ անտառները դասակարգվում են առաջին և
երկրորդ խմբերի` անտառային ֆոնդի տնտեսական, էկոլոգիական և սոցիալական նշանակության, ինչպես նաև անտառների
տեղադրության հիման վրա31:
2. ԱՕ-ի 10-րդ հոդվածի 2-րդ մասը վերաբերվում է ոչ պետական անտառների նպատակային նշանակության փոփոխմանը`

31 Տե´ս В.И. Данилов-Данильян, Экологический Энциклопедический словарь, М.:
1999, էջ 354:
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պետական կամ համայնքային կարիքներից ելնելով: Սա նշանակում է, որ, օրինակ` ֆիզիկական կամ իրավաբանական անձի`
շահույթ ստանալու նպատակով հիﬓած արտադրական նշանակության անտառը, պետական կամ համայնքային կարիքներից
ելնելով, կարող է փոխադրվել հատուկ կամ պաշտպանական
նշանակության անտառների շարքը: Նման կարգավորումը որոշակի ռիսկ է պարունակում գործարարների համար: Անտառի
նպատակային նշանակությունը կարող է փոփոխվել պետական և համայնքային կարիքների համար: «Պետական և հասարակական կարիք» կամ «Պետական և համայնքային կարիք»
հասկացությունները պարունակում են որոշակի անորոշություն,
և յուրաքանչյուր դեպքում դրանց գնահատումը պետք է որոշակի հիﬓավորում ունենա: Այդ գնահատման չափանիշները
ՀՀ օրենսդրության ﬔջ ամրագրված չեն: Նպատակային նշանակությունը պետք է փոփոխվի օրենքով սահմանված կարգով: Սակայն ՀՀ-ում դեռևս այդպիսի օրենք չի ընդունվել և դրա
ընդունման անհրաժեշտությունը հավանաբար բացակայում է,
քանի որ այդ հարաբերությունները կարող են կանոնակարգվել ՀՀ ԱՕ-ով (գործող ԱՕ-ում համապատասխան իրավական
նորﬔրը բացակայում են), ինչպես նաև նյութական ﬖասների
հատուցման վերաբերյալ օրենսդրությամբ: Նշանակությունը
փոփոխելիս սեփականատիրոջը պետք է հատուցվեն պատճառված ﬖասները և կորուստները՝ օրենքով սահմանված
կարգով: Վնասների փոխհատուցման հարաբերությունները
կանոնակարգվում են ՀՀ քաղ. օր.-ին, ինչպես նաև «Բնապահպանական իրավախախտուﬓերի հետևանքով կենդանական
և բուսական աշխարհին պատճառված ﬖասի հատուցման սակագների մասին» ՀՀ օրենքին համապատասխան (ավելի մանրամասն տե՛ս համապատասխան իրավական ակտերի ﬔկնաբանությունը): Կորուստների փոխհատուցման վերաբերյալ
դրույթներ են ամրագրված ՀՀ ՀՕ-ի 98-րդ և 99-րդ հոդվածներում: ՀՀ ՀՕ-ի 98-րդ հոդվածի համաձայն` գյուղատնտեսական
և անտառատնտեսական արտադրության կորուստները, որոնք
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առաջացել են` 1. գյուղատնտեսության և անտառային ֆոնդի
հողերը գյուղատնտեսական կամ անտառատնտեսական արտադրության հետ չկապված նպատակներով օգտագործելու
համար վերցնելու հետևանքով, 2. հողամասը տրամադրելու
կամ 3. դրա նպատակային նշանակությունը փոփոխելու մասին
որոշում ընդունելուց հետո` եռամսյա ժամկետում, ենթակա են
հատուցման սեփականատիրոջը: Տվյալ պարագայում օրենսդիրը կանոնակարգում է անտառատնտեսական արտադրության
կորուստների հատուցման ﬕայն այն դեպքերը, որոնք կապված չեն անտառների նպատակային նշանակության փոփոխման հետ: Անտառատնտեսական արտադրության կորուստների
հատուցման հարցը քննարկելիս կարևոր է որոշել դրա հարաբերակցությունը ﬖասների հատուցման ինստիտուտի հետ:
Եթե ﬖասները հատուցվում են անտառների սեփականատիրոջը, ապա կորուստները կուտակվում են համապատասխան
ֆոնդերում, ինչը հնարավորություն է ընձեռում այդ ﬕջոցներն
ուղղելու հանրապետության տարածքում համապատասխան
բնական օբյեկտների վերականգնմանը կամ դրանց վիճակի
բարելավմանը:
Եթե անտառի նպատակային նշանակությունը փոփոխվում է
սեփականատիրոջ նախաձեռնությամբ, վերոգրյալ կանոնները
չեն գործում:
Հոդված 11. Պաշտպանական նշանակության անտառները
1. Պաշտպանական նշանակության անտառներ են`
ա) ջրային օբյեկտների ջրապահպան գոտիների անտառները.
բ) բարձր թեքության (30 աստիճանից ավել) վրա գտնվող անտառները.
գ) անտառների վերին և ստորին սահմանների 200 ﬔտր լայնությամբ տարածքը.
դ) կիսաանապատային, տափաստանային, անտառատափաստանային գոտիներում աճող անտառները.
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ե) բուսաբանական, կենդանաբանական այգիների, դենդրոպարկերի շրջակա անտառները` 100 ﬔտր շառավղով:
2. Պաշտպանական նշանակության անտառներում արգելվում
է անտառավերականգնման հատուﬓերի իրականացումը:
3. Պաշտպանական նշանակության անտառներում անտառօգտագործման և պահպանության կարգը սահմանում է Հայաստանի Հանրապետության կառավարությունը:
Մեկնաբանություն
1. Պաշտպանական նշանակության անտառների կազմը ներառում է հինգ ենթախումբ: Այս հոդվածում բացակայում է
«պաշտպանական նշանակության անտառներ» հասկացություն
սահմանումը, որը թույլ կտար գնահատել նշվող ենթախմբերի
համապատասխանությունը պաշտպանական անտառների գործառնական նշանակությանը: Սակայն այդ սահմանումը տրվում
է «Պաշտպանական նշանակության անտառներում անտառօգտագործման և պահպանության կարգը սահմանելու մասին» ՀՀ
կառավարության N 1316-Ն որոշման32 2-րդ կետում, համաձայն
որի` «պաշտպանական նշանակության անտառները ﬕջավայրը կայունացնող և կարգավորող կարևոր գործոն են և ունեն
դաշտապաշտպան, այգեպաշտպան, ճանապարհապաշտպան,
կլիմայակարգավորիչ, ջրակարգավորիչ, հակաէրոզիոն, կենսաբազմազանության պահպանության ու հանգստի (ռեկրեացիոն)
գործառույթներ»: Եթե այս բնորոշումը հաﬔմատենք ՀՀ ԱՕ-ում
պաշտպանական նշանակության անտառների խմբերը սահմանող նորﬔրի հետ, ապա դրանք ﬔծ մասամբ համապատասխանում են վերոգրյալ չափանիշներին:
2. Այս հոդվածի 2-րդ մասը վերաբերվում է պաշտպանական
նշանակության անտառներում անտառավերականգնման հատուﬓերի (հասուն և գերհասուն անտառներում բնական ﬕջավայրի բարելավման և անտառավերականգնման նպատակով

32

Ընդունվել է 08.11.2007թ..,
2007.11.28/58(582):

ուժի

ﬔջ

է

մտել

08.12.2007թ.,

ՀՀՊՏ
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իրականացվող հատուﬓեր) արգելքին: ԱՕ-ի Գլուխ 10-ի համաձայն՝ պաշտպանական նշանակության անտառներում կարող են
իրականացվել ﬕայն ﬕջանկյալ և սանիտարական հատուﬓեր`
ապահովելով նաև բնափայտի մթերում: Թույլատրվում է նաև
երկրորդական անտառանյութի մթերում, կենդանական աշխարհի օգտագործման և վերարտադրության կազմակերպում, մշակութային, առողջարարական, սպորտի և զբոսաշրջության նպատակներով անտառօգտագործում:
3. Օգտագործման այս ձևերի իրականացման կարգերը սահմանում են ՀՀ կառավարությունը կամ պետական կառավարման
լիազոր մարﬕնները:
Հոդված 12. Հատուկ նշանակության անտառները
1. Հատուկ նշանակության անտառներ են`
ա) բնության հատուկ պահպանվող տարածքներում ընդգրկված անտառները.
բ) քաղաքային և քաղաքաﬔրձ անտառները.
գ) ռեկրեացիոն և առողջարարական անտառները.
դ) սահմանային, ռազմական նշանակության անտառները.
ե) պատմական և գիտական արժեք ներկայացնող անտառները.
զ) սանիտարական գոտիները պահպանող անտառները:
2. Հատուկ նշանակության անտառներում սահմանափակվում և արգելվում են անտառօգտագործման այն ձևերը, որոնք
չեն համապատասխանում այդ տարածքների պահպանության՝
Հայաստանի Հանրապետության օրենսդրությամբ սահմանված
ռեժիﬕն:
3. Հատուկ նշանակության անտառներում անտառօգտագործման և պահպանության կարգը սահմանվում է Հայաստանի Հանրապետության օրենսդրությամբ:
Մեկնաբանություն
1-2. ՀՀ ԱՕ-ի այս հոդվածի 1-ին մասի ա) ենթակետով հատուկ
նշանակության անտառների թվին են դասվում ԲՀՊՏ-ներում
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գտնվող անտառները: Օտարերկրյա օրենսդրությամբ ԲՀՊՏ-ների
անտառները դիտվում են որպես պաշտպանական նշանակության անտառներ33: Այդպիսի դասակարգուﬓ ընդունված է նաև
գիտական գրականության ﬔջ` հաշվի առնելով այդ անտառների
գործառնական նշանակությունը:
Հատուկ նշանակության անտառներում անտառօգտագործման որոշակի ձևերն իրականացվում են ՀՀ օրենսդրությամբ
սահմանված առանձնահատուկ ռեժիﬓերին համապատասխան:
Ի տարբերություն պաշտպանական և արտադրական նշանակության անտառների` հատուկ նշանակության անտառների հասկացությունը չի տրվում որևէ իրավական ակտում:
ԲՀՊՏ-ների իրավական ռեժիմը սահմանվում է «Բնության
հատուկ պահպանվող տարածքների մասին» ՀՀ օրենքով34, ՀՀ
կառավարության ﬕ շարք որոշուﬓերով (օրինակ` ԲՀՊՏ կառավարման պլանները և կանոնադրությունները հաստատելու
մասին ՀՀ կառավարության որոշուﬓեր): Նշված օրենքի համաձայն՝ պետական արգելոցների տարածքում արգելվում է անտառահատման ցանկացած տեսակի իրականացում, խոտհունձ և
բուսական ծածկույթի այլ խախտուﬓեր, իսկ ազգային պարկերի տարածքում թույլատրում է իրականացնել սանիտարական և
խնամքի հատուﬓեր: Պետական արգելավայրերի պահպանության հարաբերություններն օրենսդրությամբ գրեթե չեն կարգավորում: Նշված բացն անդրադարձել է նաև արգելավայրերում
անտառների իրավական ռեժիﬕ սահմանման վրա: Հնարավոր
հարցերի պատասխանները կարելի է գտնել յուրաքանչյուր արգելավայրի կանոնադրությունը հաստատելու մասին ՀՀ կառավարության որոշման ﬔջ` հաշվի առնելով օբյեկտի առանձնահատկությունները:
«Բնակավայրերի կանաչ գոտիների չափերին և կազմությանը ներկայացվող պահանջների տեխնիկական կանոնակարգը
33

Տե'ս օրինակ` Лесной кодекс РФ, (Статья 102, Защитные леса и особо защитные
участки лесов ). Принят 08.11.2006г.
34 Ընդունվել է 27.11.2006թ., ուժի ﬔջ է մտել 04.01.2007թ., ՀՀՊՏ
2006.12.25/66(521):
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հաստատելու մասին» ՀՀ կառավարության N 1318-Ն որոշումը35
սահմանում է քաղաքային և քաղաքաﬔրձ անտառների չափերն
ու կազմությունը, դրանց պահպանության վերաբերյալ ընդհանուր պահանջները: Համաձայն այդ որոշման` բնակավայրերի կանաչ գոտիները բնակավայրերի կանաչապատվածության
ﬔջ ﬕասնական ամբողջական համակարգ են` բնակավայրերին հարող անտառներով, ընդհանուր օգտագործման կանաչ
տարածքներով, անտառապաշտպան շերտերով զբաղեցված
տարածքներով, որոնք ունեն պաշտպանական և սանիտարահիգիենիկ նշանակություն և համարվում են բնակչության հանգստավայրեր (ռեկրեացիոն գոտիներ): Ըստ նպատակային նշանակության` բնակավայրերի կանաչ գոտիները բաժանվում են
երկու մասի` անտառպուրակայինի և անտառատնտեսականի:
Տարբեր նշանակության կանաչապատ տարածքների տեսակարար կշիռը բնակավայրերի ընդհանուր տարածքում պետք է կազﬕ` 1) կառուցապատված բնակավայրերի դեպքում` 40%-ից ոչ պակաս, 2) բնակելի շրջանների պարագայում` 25%-ից ոչ պակաս: ՀՀ
ԱՕ-ի 47-րդ հոդվածի համաձայն` քաղաքային և քաղաքաﬔրձ
անտառներն առաջնահերթ օգտագործվում են մշակութային,
առողջարարական նպատակներով, ինչպես նաև հանգստի համար: «ՀՀ անտառի ազգային ծրագիրը հաստատելու մասին» ՀՀ
կառավարության որոշման համաձայն` ՀՀ-ում կողﬓակի անտառօգտագործման գերակա ուղղություններից է անտառների
ռեկրեացիոն հնարավորությունների զարգացմանն ուղղված ﬕջոցառուﬓերի իրականացումը: Ռեկրեացիոն և առողջարարական արժեք ունեցոող անտառներն առաջնահերթ օգտագործվում
են մշակութային-առողջարարական նպատակներով, ինչպես
նաև բնակչության հանգստի համար, և դրանցում արգելվում են
անտառավերականգնման հատուﬓերը:
ՀՀ ԱՕ-ի պահանջներից է նաև պետական լիազոր մարﬓի
կողﬕց ռեկրեացիոն և առողջարարական պետական և համայն35 Ընդունվել է 30.10.2008թ.,
2008.11.26/69(659):

ուժի
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քային անտառներում անտառօգտագործման կարգի սահմանումը, որը դեռևս չի ընդունվել:
ՀՀ կառավարության «Սահմանային և ռազմական նշանակության անտառների օգտագործման կարգը հաստատելու մասին»
N 907-Ն36 որոշումը բավականին ընդհանուր գծերով հիﬓականում հղող նորﬔրի37 ﬕջոցով սահմանում է ռազմական և սահմանային նշանակության անտառներում անտառօգտագործման
կարգը38: ՀՀ կառավարության որոշմամբ նախատեսված հիﬓական առանձնահատկությունը վերաբերում է անտառների օգտագործման և պահպանության գործընթացում պաշտպանության և
ազգային անվտանգության մարﬕնների ու անտառների կառավարման ոլորտի լիազոր մարﬕնների փոխհարաբերություններին:
3. ՀՀ օրենսդրությամբ հատուկ կարգավորում նախատեսված
չէ նաև պատմական և գիտական արժեք ներկայացնող, ինչպես
նաև սանիտարական գոտիների անտառների համար: Դրանց
նկատմամբ գործում են ՀՀ ԱՕ-ի 42-րդ հոդվածի ընդհանուր
պահանջները:
Հոդված 13. Արտադրական նշանակության անտառները
1. Արտադրական նշանակության անտառներն են բնափայտի շարունակական արտադրությունն ապահովող անտառները,
որոնք չեն դասվում հատուկ և պաշտպանական նշանակության
անտառների շարքին:
2. Արտադրական նշանակության անտառներում բնափայտի
մթերուﬓ իրականացվում է անտառաշինական նախագծերի հիման վրա` ﬕջանկյալ (խնամքի), սանիտարական և անտառավերականգնման հատուﬓերի ﬕջոցով, հատման տարիքի հիման
36 Ընդունվել է 14.08.2008թ., ուժի ﬔջ է մտել 02.09.2008թ., ՀՀՊՏ
2008.08.23/53(643):
37 Հղող նորﬔրն իրավական նորﬔրի հատուկ տեսակ են, որոնք հղում են
կատարում այլ իրավական ակտերին կամ դրանց նորﬔրին:
38 ՀՀ կառավարության այս որոշման նման բովանդակությունն արդարացված է`
հաշվի առնելով դրա կարգավորման օբյեկտը:
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վրա՝ անտառի կենսաբանական առանձնահատկությունների
բարելավման նպատակով` ապահովելով շրջակա ﬕջավայրի
վրա բացասական ներգործությունների կանխարգելումը, իսկ
դրա անհնարինության դեպքում` բացասական ներգործությունների հետևանքների վերացումը:
3. Արտադրական նշանակության անտառներում անտառօգտագործման և պահպանության կարգը սահմանում է Հայաստանի Հանրապետության կառավարությունը:
Մեկնաբանություն
1. Արտադրական նշանակության անտառներն ավանդաբար
օգտագործվում են բնափայտի մթերման և այլ տնտեսական կարիքների բավարարման համար: Ինչպես նշվում է ՀՀ ԱՕ-ում՝
դրանք բնափայտի շարունակական արտադրություն ապահովող
անտառներ են, որոնք չեն դասվում հատուկ և պաշտպանական
նշանակության անտառների շարքին:
Արտադրական անտառների շարքին են դասվում անտառածածկ տարածքներով հարուստ վայրերի անտառները, որտեղ
բնափայտի շարունակական մթերման պարագայում էական
ﬖաս չի պատճառվում անտառի քանակական և որակական
հատկանիշներին, ինչպես նաև բնական էկոհամակարգին: Ամրագրելով արտադրական նշանակության անտառների հիﬓական նպատակը (բնափայտի շարունակական մթերում)` ՀՀ ԱՕ-ը
նախատեսում է բնափայտի մթերման գործընթացում շրջակա
ﬕջավայրի վրա բացասական ներգործությունների կանխարգելման պահանջ: Այդ պահանջի իրագործման անհնարինության
դեպքում պետք է վերացվեն բացասական ներգործությունների
հետևանքները: Շրջակա ﬕջավայրի վրա բացասական ներգործության կանխարգելումը ենթադրում է այն բոլոր ﬕջոցառումների ամբողջությունը, որոնք ուղղված են անտառի (էկոհամակարգի) ֆունկցիոնալ կարողությունների պահպանմանը:
2-3. Արտադրական նշանակության անտառներում թույլատրվում են անտառահատման բոլոր տեսակները: ՀՀ ԱՕ-ի 3-րդ
հոդվածն ամրագրում է հատուﬓերի 4 տեսակ, որոնց թվում՝
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նաև այլ հատուﬓեր39: Նույն օրենսգրքի 13-րդ հոդվածով թույլատրվում է արտադրական նշանակության հատուﬓերի երեք
տեսակ` չնշելով այլ հատուﬓերի մասին: Մինչդեռ «Արտադրական նշանակության անտառներում անտառավերականգնման
հատուﬓերի իրականացման կարգը հաստատելու մասին» ՀՀ
կառավարության N 1412-Ն որոշման40 4-րդ կետում ուղղակիորեն նշվում է, որ արտադրական նշանակության անտառներում
բնափայտը մթերվում է անտառավերականգնման, ﬕջանկյալ,
սանիտարական և այլ հատուﬓերի ﬕջոցով: Եթե առաջնորդվենք «Իրավական ակտերի մասին» ՀՀ օրենքի պահանջներով
(ՀՀ կառավարության որոշուﬓերը պետք է համապատասխանեն օրենքներին), արտադրական նշանակության անտառներում
այլ հատուﬓեր իրականացվել չեն կարող: Անտառավերականգնման հատուﬓերն արտադրական նշանակության անտառներում իրականացվում են ընտրովի հատման եղանակով (կամավոր ընտրովի և խմբակային հատուﬓեր): ՀՀ կառավարության
N 897-Ն որոշմամբ41 հաստատվել է նաև խնամքի և սանիտարական հատուﬓերի կարգը, համաձայն որի` սանիտարական և
խնամքի հատուﬓերը կատարվում են մատղաշ և ﬕջահասակ
անտառներում:

39 ՀՀ ԱՕ-ն այլ հատուﬓերի մասին հիշատակում է ﬕայն 3-րդ և 11-րդ
հոդվածներում: Ըստ նշանակության անտառօգտագործման հարաբերությունները կարգավորելիս որպես անտառօգտագործման ձև այն նախատեսված չէ: Հետևաբար՝ այլ հատուﬓերի բնորոշումը հակասում է իրավական
որոշակիության սկզբունքին:
40 Ընդունվել է 07.09.2006թ., ուժի ﬔջ է մտել 24.11.2006թ., ՀՀՊՏ
2006.10.25/55(510):
41 Ընդունվել է 22.06.2006թ., ուժի ﬔջ է մտել 18.08.2006թ., ՀՀՊՏ
2006.07.19/39(494):
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Ն

ՀՀ-ում անտառաշինության իրականացման և անտառաշինական
նախագծերի մշակման վերաբերյալ ընդհանուր պահանջներ ամրագրող այս գլխի ﬔկնաբանությամբ փորձ է կատարվել ներկայացնելու անտառաշինական աշխատանքների կատարման նշանակությունը անտառների և անտառային հողերի արդյունավետ կառավարման
գործում, այդ աշխատանքների ցանկը և կատարման փուլերը:
Հոդված 14. Անտառաշինության սկզբունքները
1. Անտառաշինությունը անտառների կայուն կառավարման
հիմքն է:
2. Անտառաշինությունն ընդգրկում է`
ա) անտառային տնտեսության սահմանների որոշումը.
բ) տեղագրական աշխատանքների կատարումը և անտառների քարտեզագրումը. գ) անտառային հողերի գույքագրումը, ներառյալ բնական պայմանների նկարագրությունը,
անտառների տեսակային և տարիքային կազﬕ, վիճակի, անտառային ռեսուրսների որակական և քանակական
բնութագրերը.
դ) անտառավերականգնման, խնամքի, սանիտարական և
այլ հատուﬓերի, անտառավերականգնման և անտառապատման, անտառի պահպանության և պաշտպանության,
ինչպես նաև այլ տնտեսական ﬕջոցառուﬓերի կատարման տեղի, կարգի և եղանակների սահմանումը՝ հաշվի առնելով անտառների տեսակային կազմը և անտառային ճանապարհների առկայությունը.
ե) անտառներն ըստ նշանակության դասակարգելու հիﬓավորումը.
զ) հաշվարկային հատատեղերի` անտառավերականգնման,
խնամքի, սանիտարական և այլ հատուﬓերի ծավալների
հաշվարկումը.
է) անտառավերականգնման, անտառապատման, անտառնե-
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րի պաշտպանության, պահպանության և այլ անտառատնտեսական աշխատանքների ծավալների որոշումը.
ը) կենսաբանական բազմազանության նկարագիրը, կողմնակի և երկրորդական անտառանյութերի, անտառային հողերի օգտագործման հնարավորությունների որոշումը մշակութային, առողջարարական և ռեկրեացիոն
կարիքների նպատակով:
3. Անտառաշինությունն իրավական ուժ է ստանում ﬕայն անտառաշինական նախագծերի՝ սահմանված կարգով հաստատվելուց հետո:
Հոդված 15. Անտառաշինական նախագիծը
1. Անտառաշինության ընթացքում անտառային տնտեսության
վարման նպատակով կազմվում են համապատասխան նախագծեր, որոնք տալիս են անցած ժամանակաշրջանի համար անտառային տնտեսության վարման և անտառօգտագործման
ամբողջական գնահատականը, ինչպես նաև անտառային տնտեսության վարման առաջիկա 10 տարիներին իրականացվելիք
ﬕջոցառուﬓերը:
2. Անտառաշինական նախագծերի մշակման հրահանգը հաստատում է պետական կառավարման լիազորված մարﬕնը:
3. Անտառաշինական նախագծերը պետական կառավարման
լիազորված մարﬓի կողﬕց հաստատվելուց հետո համարվում
են անտառային տնտեսության վարման ընթացիկ և հեռանկարային պլանավորման պարտադիր տեխնիկական փաստաթղթեր:
Մեկնաբանություն
Հաշվի առնելով ՀՀ ԱՕ-ի այս երկու հոդվածներով կարգավորվող հարաբերությունների փոխկապվածությունը` նպատակահարմար է դրանք ﬔկնաբանել զուգահեռաբար:
Անտառաշինությունն անտառային տնտեսության վարման
հետ փոխկապված ինստիտուտ և անտառների կայուն կառավարման հիմքերից է:
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Անտառաշինությունն անտառային տնտեսության կազմակերպման և վարման ﬕջոցառուﬓերի ամբողջություն է42, որն
ապահովում է անտառների վիճակի գնահատում և ﬕջոցառումների նախագծում` անտառների ռացիոնալ օգտագործման, վերարտադրության, պահպանության, պաշտպանության, արտադրողականության և կայունության բարձրացման նպատակով43:
Այս մոտեցուﬓերն ամրագրված են ՀՀ ԱՕ-ի 15-րդ հոդվածի
առաջին մասում:
ՀՀ ԱՕ-ը անտառաշինություն է համարում համալիր ﬕջոցառուﬓերի իրականացումը: Անտառաշինական աշխատանքներն իրականացվում են 10 տարին ﬔկ անգամ, որի արդյունքում
մշակվում է անտառաշինական նախագիծ (անտառկառավարման պլան)` անտառային տնտեսության վարման նպատակով
հաստատված տեխնիկական փաստաթուղթ (ՀՀ ԱՕ, հոդված
3): Անտառկառավարման պլանը տարածքային պլանավորման
փաստաթուղթ է, որի հիման վրա իրականացվում է անտառային
հողերի և անտառների կայուն կառավարում:
Անտառաշինական աշխատանքների մոտավոր ցանկը նախատեսված է ՀՀ ԱՕ-ի 14-րդ հոդվածի 2-րդ մասում: ՀՀ գյուղատնտեսության նախարարի «Անտառային տնտեսության կառավարման պլանների հրահանգը հաստատելու մասին» N 130-Ն
հրամանի44 1-ին բաժնի 1-ին գլխում նախատեսվում է այդ աշխատանքների կատարման փոքր-ինչ տարբերվող ցանկ:
Ըստ նշված հրամանի անտառաշինական աշխատանքներն իրականացվում են 3 փուլով` նախապատրաստական, դաշտային և կաﬔրալ: Այդ հրամանի 4-րդ կետում նշվում է, որ
անտառաշինական աշխատանքները կազմված են նախապատրաստական և հիﬓական (գույքագրում, վերլուծություն, պլա42 Տե´ս Советский Энциклопедический словарь. Главный редактор А.М. Прохоров.
М.:, 1987, էջ 705:
43 http://www.rosleshoz.gov.ru/terminology/l/137 Ռուսաստանի Դաշնության
անտառային տնտեսության ֆեդերալ գործակալության եզրութաբանական
էլեկտրոնային բառարան, Հրատ., 2007, հասանելի է 17, հունիս, 2011 թ.:
44 Ընդունվել է 10.08.2005թ., ուժի ﬔջ է մտել 13.10.2005թ., ՀՀԳՏ
2005.10.03/24(201):
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նավորում) փուլերից և սկսվում են տեխնիկական ու անտառաշինական խորհրդակցությունների ﬕջոցով: Պայմանագրի
կնքուﬕց հետո պատվիրատուն ևս որոշակի մասնակցություն է
ունենում անտառաշինության իրականացմանը (օրինակ` անտառաշինական խորհրդակցությունների կազմակերպում և անցկացում): Հրամանի հաջորդ բաժինները վերաբերում են դաշտային
և կաﬔրալ աշխատանքներին (Բաժին 1-ին՝ «Անտառաշինության
կազմակերպում և դաշտային աշխատանքներ», Բաժին 2-րդ՝
«Կաﬔրալ աշխատանքներ»):
Անտառի սեփականատերը պատվիրում է անտառաշինությունը: Պատվիրատուի և կատարողի ﬕջև օրենսդրությամբ սահմանված կարգով կնքվում է անտառաշինության իրականացման
և անտառակառավարման պլանների մշակման պայմանագիր`
յուրաքանչյուր անտառային տարածքի համար առանձին:
Անտառաշինական նախագծերը հաստատում է պետական
կառավարման լիազոր մարﬕնը: Դրանք հիմք են, օրինակ` բնափայտի մթերման տարեկան չափաքանակի որոշման, անտառային ճանապարհների համար տարածքների տրամադրման,
անտառավերականգնման և անտառապատման աշխատանքների կատարման, արտադրական և տնտեսական շինությունների
կառուցման, այսինքն` անտառային տնտեսության վարման հետ
կապված գրեթե բոլոր տեսակի աշխատանքների կատարման
համար: Համաձայն վերը նշված հրամանի` անտառաշինական
նախագծերը հիմք են. 1) անտառտնտեսության վարման, 2) պետական անտառային կադաստրի վարման, 3) տեղեկատվական
տվյալների բազայի ստեղծման և անտառների մոնիթորինգի
իրականացման, 4) անտառօգտագործման տարեկան ծավալների պլանավորման, 5) պետական հսկողության, 6) վիճակագրական տեղեկատվության համար:
ՀՀ ԱՕ-ի 36-րդ հոդվածի ﬔկնաբանության ընթացքում անդրադարձել ենք այն դրույթին, ըստ որի` «Անտառաշինական
նախագծերի բացակայության կամ ժամկետանց ճանաչվելու
դեպքում բնափայտի մթերուﬓ իրականացվում է պետական
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կառավարման լիազորված մարﬓի ստեղծած մասնագիտական
հանձնաժողոﬖերի փաստացի ուսուﬓասիրությունների և եզրակացությունների հիման վրա»: Հաշվի առնելով անտառաշինական նախագծերի դերն անտառների և անտառային հողերի
կառավարման գործընթացում` վերոգրյալ բացառությունը համարում ենք անթույլատրելի: Անտառաշինական նախագծերի
բացակայությունը կամ դրանց ժամկետանց ճանաչվելն առանց
համապատասխան բացը լրացնող նոր նախագծի հաստատման
վկայում է պետական կառավարման մարﬕնների կառավարչական գործառույթների իրականացման արդյունավետության
ցածր մակարդակի մասին: Միաժամանակ նշված դրույթի ամրագրուﬓ ունի օբյեկտիվ հիմքեր: Անտառաշինությունը բավականին ծախսատար գործունեություն է, և անհրաժեշտ ֆինանսական ﬕջոցների բացակայության պարագայում գոյություն
ունեցող կարգավորումը խնդրի հնարավոր լուծուﬓերից է:

ԳԼ Խ 6. ԱՆՏԱՌՆԵՐԻ ՊԵՏԱԿԱՆ
ՀԱՇՎԱՌ ՄԸ, ԱՆՏԱՌԱՅԻՆ ՊԵՏԱԿԱՆ
ԿԱԴԱՍՏՐԻ ՎԱՐ ՄԸ ԵՎ ՄՈՆԻԹՈՐԻՆԳԻ
ԻՐԱԿԱՆԱՑ ՄԸ
ՀՀ ԱՕ-ի այս գլխի ﬔկնաբանությամբ ներկայացվում են անտառների մոնիթորինգի, կադաստրի և հաշվառման իրավական կարգավորման հիﬓական շրջանակը և կարգավորման այն բացերը և հակասությունները, որոնք կարող են հանգեցնել այս ինստիտուտների
գործառման արդյունավետության նվազեցմանը: Ներկայացվել են
նաև դրանց լրացման և հաղթահարման վերաբերյալ առաջարկներ:
Հոդված 16. Անտառների պետական հաշվառումը և
անտառային պետական կադաստրի վարումը
1. Անտառների և անտառային հողերի պետական հաշվառումը
և անտառային պետական կադաստրի վարումը իրականացվում
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են անտառների կայուն կառավարման, անտառների քանակական և որակական փոփոխությունների պարբերական գրանցման, ինչպես նաև Հայաստանի Հանրապետության կառավարությանը, ՏԻՄ-երին, շահագրգիռ իրավաբանական անձանց և
քաղաքացիներին անտառային հողերի մասին տեղեկություններով ապահովելու նպատակով:
2. Անտառների պետական հաշվառման և անտառային
պետական կադաստրի վարման տվյալները կարող են օգտագործվել անտառային հողերի վրա աշխատանքների կազմակերպման և կատարման, անտառների նպատակային, ինչպես նաև
գործառնական նշանակությունը փոխելու, անտառօգտագործողների տնտեսական գործունեության գնահատման նպատակով:
3. Անտառների պետական հաշվառուﬓ իրականացվում է
հինգ տարին ﬔկ անգամ` Հայաստանի Հանրապետության պետական բյուջեի, ինչպես նաև օրենքով չարգելված այլ ﬕջոցների հաշվին:
4. Անտառային պետական կադաստրի և անտառների պետական հաշվառման տվյալները մատչելի են բոլորի համար:
5. Անտառային պետական կադաստրի վարման և անտառների պետական հաշվառման ու տվյալների տրամադրման կարգը
սահմանում է Հայաստանի Հանրապետության կառավարությունը:
Մեկնաբանություն
1-3. ՀՀ ԱՕ-ի այս գլխում տեղ գտած անտառի պետական հաշվառումը, կադաստրը և մոնիթորինգը սերտորեն փոխկապված
ﬔխանիզﬓեր են, որոնց վերջնական նպատակն անտառային
ռեսուրսների կառավարման տեղեկատվական հիմքերի ստեղծուﬓ է: Ինչպես կադաստրային տեղեկություններն են օգտագործվում մոնիթորինգի և հաշվառման իրականացման ընթացքում, այնպես էլ մոնիթորինգի և հաշվառման տվյալները կարող
են հիմք հանդիսանալ կադաստրի վարման համար:
Անտառների պետական կադաստրն անտառի որակը և քանակը, օգտագործողների կազմը և կատեգորիան բնութագրող տնտե-
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սական, էկոլոգիական, իրավական, կազմակերպական և տեխնիկական ցուցանիշների ամբողջություն է45: ՀՀ ԱՕ-ի այս հոդվածը
ﬕաժամանակ կարգավորում է անտառի ու անտառային հողերի
հաշվառման ու կադաստրի վարման հարաբերությունները` կիրառելով կարգավորման ﬕևնույն սկզբունքները: ՀՀ ԱՕ-ի 3-րդ
հոդվածում տրվող անտառի կադաստրի բնորոշմանը46 պետք է
հավելել, որ կադաստրն անտառի իրավական հատկանիշների
կամ այն օգտագործողների կազմը և կատեգորիան, սեփականության իրավունքի սուբյեկտներին կամ որևէ իրավունքով ծանրաբեռնված լինելու հանգամանքը (վարձակալության իրավունք,
հավատարմագրային կառավարման իրավունք) բնութագրող տեղեկությունների ամբողջություն է: Անտառի և անտառային հողերի հաշվառումը սահմանվում է որպես անտառային տնտեսության
վարման ընթացքում տեղի ունեցող ցանկացած փոփոխության
ուղղակի գրանցում` հինգ տարին ﬔկ անգամ:
ՀՀ ԱՕ-ի այս հոդվածը «հագեցած է» նորմ-նպատակներով:
Այդպիսի նպատակներից ﬔկը կադաստրային և հաշվառման
տվյալների մատչելիության ապահովուﬓ է ՀՀ կառավարության,
ՏԻՄ-երի, շահագրգիռ իրավաբանական անձանց և քաղաքացիների համար47: Տվյալ դեպքում խնդիրը վերաբերում է տվյալների ﬕջգերատեսչական փոխանակմանը, որի կարգը, կարծում
ենք, պետք է հաստատվի ՀՀ կառավարության որոշմամբ: Նման
որոշման ընդունում նախատեսվում էր մոնիթորինգի արդյունքում ստացված տեղեկությունների ﬕջգերատեսչական փոխանակման ոլորտում48, որը ﬕնչև օրս չի ընդունվել:
45 Տե´ս Бринчук М.М., Экологическое право, М.:, 1998 г., էջ 269:
46 Անտառների և անտառային հողերի քանակական և որակական տվյալների
գրանցման, տնտեսական գնահատման, ինչպես նաև անտառների դասակարգման պարբերաբար նորացվող համակարգ:
47 Տեղեկությունների ստացման սահմանադրական իրավունքն ունի յուրաքանչյուրը` անկախ քաղաքացիությունից (ՀՀ Սահմանադրություն):
48 ՀՀ-ում շրջակա ﬕջավայրի պետական մոնիթորինգի հայեցակարգից բխող
խնդիրների իրականացման ﬕջոցառուﬓերի 2007-2011 թվականների ծրագիրը հաստատելու մասին» ՀՀ կառավարության որոշմամբ նախատեսվում է
նման որոշման ընդունում:
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4. Նույն հոդվածի 4-րդ մասը սահմանում է անտառային պետական կադաստրի և հաշվառման տվյալների` յուրաքանչյուրի
համար մատչելիության պահանջ: Անտառների վերաբերյալ տեղեկատվությունը ներառվում է էկոլոգիական տեղեկատվության
համակարգում և դա պետք է մատչելի լինի իրավունքի բոլոր
սուբյեկտներին, բացառությամբ «Շրջակա ﬕջավայրի հարցերի
առնչությամբ տեղեկատվության մատչելիության, որոշուﬓերի
ընդունման գործընթացին հասարակության մասնակցության և
արդարադատության մատչելիության» մասին կոնվենցիայում49 և
«Տեղեկատվության ազատության մասին» ՀՀ օրենքում50 ամրագրված սահմանափակուﬓերի (օրինակ` պետական և ծառայողական գաղտնիք, ազգային անվտանգություն, կենդանիների
հազվագյուտ տեսակների բնադրավայրերի մասին տեղեկատվություն և այլն):
5. ՀՀ կառավարությունը 2008թ. հունվարի 7-ին ընդունել է
«Անտառային պետական կադաստրի վարման և անտառների
պետական հաշվառման ու տվյալների տրամադրման կարգը
սահմանելու մասին» որոշում, որի համաձայն՝ ՀՀ-ում անտառների պետական կադաստրը վարում ու տվյալները տրամադրում է ՀՀ ԳՆ-ն` «Հայանտառ» ՊՈԱԿ-ի ﬕջոցով: Պետք է
անդրադառնալ այս որոշման ﬔջ տեղ գտած ﬕ քանի բացթողուﬓերի, որոնք իրավակիրառ գործունեության ընթացքում
կարող են տարակարծությունների տեղիք տալ: Որոշման 38-րդ
կետում ամրագրված` տրամադրված տեղեկատվության հետագա հրապարակման սահմանափակումը հակասում է ՀՀ Սահմանադրության 27-րդ հոդվածին, «Տեղեկատվության ազատության մասին» ՀՀ օրենքի 4-րդ հոդվածին և 6-րդ հոդվածի 3-րդ
կետին: Եթե տեղեկատվությունը մատչելի է և բացակայում են
հարցումը ﬔրժելու օրենքով նախատեսված հիմքերը, ապա կա49 http://www.unece.org/env/pp/treatytext.html ՄԱԿ-ի Եվրոպական տնտեսական
հանձնաժողովի ինտերնետային կայք, UNECE, Convention Secretariat, 2011.
50 Ընդունվել է 23.09.2003թ., ուժի ﬔջ է մտել 15.11.2003թ., ՀՀՊՏ
2003.11.05/55(290):
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ՄԱՍ 1. ՀՀ ԱՆՏԱՌԱՅԻՆ ՕՐԵՆՍԳԻՐՔ

ռավարման մարﬕնը չի կարող արգելել դրա հետագա տարածումը: Անհրաժեշտ է հաշվի առնել, որ ֆիզիկական և իրավաբանական անձինք տեղեկատվությունը, որպես կանոն, ձեռք են
բերում հետագա վերլուծությունների, հասարակական քննարկուﬓերի, մասնագիտական հետազոտությունների ընթացքում
օգտագործելու նպատակով:
Սույն որոշման 39-րդ, 40-րդ և 41-րդ կետերը սահմանում են
տեղեկատվության տրամադրման վճարովիության պայմանները: Կարծում ենք, որ տարանջատման հիմքում դրված չափանիշն
անհիﬓ է, քանի որ յուրաքանչյուր դեպքում դիմողը պարտավոր
է լինելու հիﬓավորել տեղեկատվությունը ստանալու նպատակը, այսինքն՝ իր շահագրգռվածությունը, ինչը հակասում է ՀՀ
ﬕջազգային պայմանագրերի և ազգային օրենսդրության պահանջներին:
Հոդված 17. Անտառների պետական մոնիթորինգը
1. Անտառների պետական մոնիթորինգը կազմակերպում է
պետական կառավարման լիազորված մարﬕնը` անկախ անտառների սեփականության ձևից:
2. Անտառների պետական մոնիթորինգն իրականացվում է
անտառների և անտառային հողերի քանակական և որակական
փոփոխությունների ընթացքի, մարդածին և բնական գործոնների բացասական ազդեցության գնահատման, կանխատեսման և
բացասական երևույթների կանխարգելման կամ վերացման համար ﬕջոցներ ձեռնարկելու նպատակով:
3. Անտառների պետական մոնիթորինգի արդյունքում ստացված տվյալներն օգտագործվում են անտառների կայուն կառավարման նպատակով:
Մեկնաբանություն
1-3. Անտառների մոնիթորինգն ինքնուրույն իրավական ինստիտուտ և պետական կառավարման գործառույթ է:
Անտառի պետական մոնիթորինգն անտառի և անտառային
հողերի վիճակի (քանակական և որակական հատկանիշների)
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կանոնավոր և անընդհատ իրականացվող դիտարկուﬓերի,
վերլուծությունների, գնահատուﬓերի և կանխատեսուﬓերի
ամբողջական համակարգ է, որն ապահովում է անտառների և
անտառային հողերի կայուն կառավարման նպատակով տեղեկատվության ստացում: ՀՀ ԱՕ-ի հիﬓական հասկացություններում տրվում է անտառի մոնիթորինգի այս բնորոշուﬕց տարբերվող սահմանում (տարբեր են հատկապես դրանց նպատակները
և մոնիթորինգի գործընթացի փուլերը):
Մոնիթորինգն անտառների պահպանության ﬕջոցառում կամ
ﬔխանիզմ չէ, ինչպես նշվում է այս հոդվածի 2-րդ մասում: Դրա
նպատակը տեղեկատվության ձեռքբերուﬓ է, որը պետք է օգտագործվի անտառի կայուն կառավարուﬓ ապահովող այլ ﬕջոցառուﬓերի գործառման համար: ՀՀ ԱՕ-ով անհրաժեշտ է
սահմանել նաև մոնիթորինգի առարկան, չափորոշիչները և սկզբունքները: Միայն այս ելակետերի առկայության դեպքում պետք
է մշակվի ՀՀ կառավարության որոշում մոնիթորինգի կազմակերպման և իրականացման կարգը հաստատելու մասին:
Այս հոդվածի 1-ին մասի համաձայն` պետական կառավարման լիազոր մարﬕնը կազմակերպում է անտառների պետական մոնիթորինգը51: Այդ առումով ՀՀ ԱՕ-ի 7-րդ հոդվածի 1–ին
մասի ժ) ենթակետի (որի համաձայն` պետական լիազոր մարﬕնն իրականացնում է մոնիթորինգ) և 17-րդ հոդվածի 1-ին մասի ﬕջև առկա է որոշակի անհամապատասխանություն: Չպետք
է բացառել այնպիսի կարգավորումը, երբ լիազորված մարﬕնը
կիրականացնի պետական անտառների և անտառային հողերի
մոնիթորինգ և կկազմակերպի համայնքային ու մասնավոր անտառների, անտառային հողերի սեփականատերերի կողﬕց մոնիթորինգի իրականացման գործընթացը:
51 Անհրաժեշտ է նկատի ունենալ, որ անտառի մոնիթորինգ ՀՀ–ում կազմակերպում և իրականացնում են ԳՆ-ը և ԲՆ-ը, թեև ՀՀ կառավարության
որոշմամբ նշվում է, որ պետական կառավարման լիազոր մարﬕն է ﬕայն ՀՀ
ԳՆ-ը: ԲՀՊՏ-ներում գտնվող անտառների մոնիթորինգը պետք է իրականացնի
ՀՀ ԲՆ-ը: Թեև մոնիթորինգ իրականացվում է ԲՀՊՏ-ների տարածքում,
այդուհանդերձ այն չի դադարում լինել անտառների մոնիթորինգ, քանի որ
դրա օբյեկտն անտառներն են:
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Ընդհանրացնելով` կարող ենք ընդգծել, որ ՀՀ ԱՕ-ի այս հոդվածի կարգավորումը դեկլարատիվ է և չի կարող պատշաճ իրավական հիմք հանդիսանալ մոնիթորինգի գործառույթի արդյունավետ իրականացման համար:
ՀՀ կառավարությունը 2007թ-ի հունվարի 25-ին ընդունել է
«Անտառների մոնիթորինգի իրականացման կարգը սահմանելու
մասին» N 198-Ն որոշումը, որի համաձայն` անտառների մոնիթորինգն ընդգրկում է ՀՀ ամբողջ տարածքը, այսինքն` մոնիթորինգի ենթակա են ՀՀ բոլոր անտառները` անկախ սեփականության
ձևից: Ինչպես ՀՀ ԱՕ-ի, այնպես էլ ՀՀ կառավարության որոշման
պարագայում բացակայում է անտառների և անտառային հողերի մոնիթորինգի առարկան: Որոշման 6-րդ և 24-րդ կետերում
թվարկվում են ﬕայն այն գործողությունները, որոնք ներառվում
են մոնիթորինգի գործընթացի ﬔջ:
Որոշումը նախատեսում է մոնիթորինգի իրականացման գործընթացում մշտական հենակետերի և դիտարկման ցանցերի
ստեղծում` դիտարկուﬓերի, ստուգուﬓերի, հետազոտությունների և ուսուﬓասիրությունների անցկացման համար: Անտառների պետական մոնիթորինգ իրականացնելու նպատակով լիազոր
մարﬕնն այլ պետական մարﬕններից հավաքագրում, այնուհետև վերլուծում և գնահատում է անհրաժեշտ տեղեկությունները:
Այս դեպքում անհասկանալի են լիազոր մարﬓի կողﬕց ստացված տեղեկությունների վերլուծման և գնահատման ﬔթոդները:
ՀՀ ԱՕ-ով և կառավարության որոշմամբ պետք է լուծվեն նաև
անտառների մոնիթորինգի արդյունքում ստացված տվյալների
մատչելիության52 (ինչպես ակտիվ, այնպես էլ պասիվ տարածում) խնդիրները: Նշված որոշման 28-րդ կետը սահմանում է ﬕայն ﬕ շարք սուբյեկտների կողﬕց մոնիթորինգի տվյալների օգտագործման հնարավորությունը, սակայն գոյություն ունեն այդ
հնարավորությունը կյանքի կոչելու տարբեր ﬕջոցներ:
ՀՀ գյուղատնտեսության նախարարի 2007թ. հոկտեմբերի 11-ի
52

Առանձնահատուկ կարևորություն պետք է տալ էլեկտրոնային ﬕջոցներով
այդ տեղեկությունների տարածմանը:
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N 234-Ն հրամանով հաստատվել են նաև անտառների պետական մոնիթորինգի իրականացման համար անհրաժեշտ տեղեկատվության հավաքագրման ձևերը:
Ընդհանրացնելով շարադրվածը` առաջարկում ենք կադաստրի, հաշվառման և մոնիթորինգի համակարգի իրավական
կարգավորման կատարելագործման հետևյալ ուղղությունները.
1. բնորոշուﬓերի վերաձևակերպում, 2. որոշակի նպատակների
ամրագրում, 3. յուրաքանչյուր գործառույթի իրականացման չափորոշիչների և սկզբունքների հստակեցում, 4. ստացված տեղեկատվության կառավարման ելակետերի սահմանում:
Այս փոփոխությունները կնպաստեն կառավարման մարﬕնների գործառույթների ավելի արդյունավետ իրականացմանը:

ԳԼ

Խ 7. ԱՆՏԱՌԱՅԻՆ ՏՆՏԵՍ
ՎԱՐ ՄԸ

ԱՆ

ՀՀ ԱՕ-ի այս գլխի ﬔկնաբանության առանցքն են կազմում հետևյալ հարցերը. 1. անտառային տնտեսություն վարող սուբյեկտների
իրավական կարգավիճակի, այդ թվում նաև` նրանց իրավունքների
ու պարտականությունների նկարագրությունը, 2. անտառային տնտեսության վարման նպատակների և սկզբունքների վերլուծությունը և 3. անտառային տնտեսության վարման հետ չկապված աշխատանքների կատարման իրավական կարգավորման ընդհանուր
պահանջները:
Հոդված 18. Անտառային տնտեսության վարման
սկզբունքները
1. Հայաստանի Հանրապետությունում անտառային տնտեսություն վարում են պետական կառավարման և տեղական ինքնակառավարման մարﬕնների համակարգում գործող կազմակերպությունները, իրավաբանական անձինք և քաղաքացիները:
2. Անտառային տնտեսության վարման նպատակներն են`
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ա) անտառաշինական նախագծերով նախատեսված համալիր ﬕջոցառուﬓերի իրականացման ﬕջոցով անտառների կայուն կառավարման ապահովումը.
բ) անտառների
արտադրողականության
բարձրացմանն
ուղղված ﬕջոցառուﬓերի իրականացման ապահովումը.
գ) կենսաբանական բազմազանության պահպանությունը.
դ) բնական և պատմական հուշարձանների պահպանությունը:
Մեկնաբանություն
1. ՀՀ ԱՕ-ի համաձայն` անտառային տնտեսությունը տնտեսական ﬕավոր է, որի գործունեության նպատակն անտառների
կայուն կառավարուﬓ է:
ՀՀ–ում անտառային տնտեսության վարման իրավունք ունեն
պետական կառավարման և ՏԻՄ-երի համակարգում գործող
իրավաբանական անձինք, կազմակերպությունները և քաղաքացիները53: Անտառային տնտեսություն վարող իրավաբանական
անձ չհանդիսացող կազմակերպություններ կարող են լինել,
օրինակ` հիﬓարկները (ՀՀ քաղ. օր. 62-րդ հոդված, «Պետական
կառավարչական հիﬓարկների մասին» ՀՀ օրենք):
ՏԻՄ համակարգում գործող կազմակերպությունները ստեղծվում են «Պետական ոչ առևտրային կազմակերպությունների
մասին» ՀՀ օրենքով սահմանված կարգով: Դրա 9-րդ հոդվածի համաձայն` համայնքն իրավունք ունի օրենքով սահմանված
կարգով ստեղծել համայնքային ոչ առևտրային կազմակերպություններ (ՀՈԱԿ): Համայնքի անունից ՀՈԱԿ ստեղծում է համայնքի ղեկավարը: Իսկ կազմակերպության ստեղծման մասին
որոշումը և կազմակերպության կանոնադրությունը հաստատում է համայնքի ավագանին: ՀՀ-ում ներկայումս անտառային
տնտեսություն վարող ﬕակ կազմակերպությունը «Հայանտառ»
ՊՈԱԿ-ն է, որը շահույթ ստանալու նպատակ չհետապնդող,
53 ՀՀ ԱՕ-ի հիﬓական հասկացություններում անտառային տնտեսություն վարող
անձինք են համարվում ﬕայն իրավաբանական անձինք և քաղաքացիները:
Սակայն ՀՀ ԱՕ-ի 18-րդ հոդվածում նշվում են նաև կազմակերպությունները:
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իրավաբանական անձի կարգավիճակ ունեցող բնապահպանական ոլորտի անտառատնտեսավարող կազմակերպություն
է: ՀՀ քաղ. օր.-ին, «Պետական ոչ առևտրային կազմակերպությունների մասին» ՀՀ օրենքին54 և ««Հայանտառ» պետական ոչ
առևտրային կազմակերպության կանոնադրությունը հաստատելու մասին» ՀՀ կառավարության N 388-Ն որոշմանը55 համապատասխան` ՀՀ մարզերում գործում են «Հայանտառ» ՊՈԱԿ-ի
մարզային անտառտնտեսությունները` որպես ՊՈԱԿ-ի մասնաճյուղեր (օրինակ` «Սյունիքի անտառտնտեսություն» մասնաճյուղ): Պետք է նշել, որ մասնաճյուղերը չունեն առանձին
իրավաբանական անձի կարգավիճակ, ինչը որոշակի դժվարություններ է ստեղծում անտառտնտեսություններում անտառկառավարման և ֆինանսական գործունեության իրականացման
համար:
2. Այս հոդվածի երկրորդ մասը վերաբերվում է անտառային
տնտեսության նպատակներին, թեև հոդվածի վերնագիրն է «Անտառային տնտեսության վարման սկզբունքները»: Իրականում
հոդվածի այս մասում տեղ են գտել այն հիﬓական խնդիրները,
որոնց պետք է հասնեն անտառային տնտեսություն վարողները:
Անտառային տնտեսության վարման հիﬓական սկզբունքն
անտառի էկոհամակարգային օգտագործուﬓ է, իսկ նպատակը`
անտառային ռեսուրսների օգտագործման ﬕջոցով բնակչության
պահանջմունքների բավարարուﬓ է56 (այս մասին անուղղակիորեն նշվում է ﬔկնաբանվող դրույթում` «անտառների արտադրողականության բարձրացում»):

54 Ընդունվել է 23.10.2001թ., ուժի ﬔջ է մտել 03.12.2001թ., ՀՀՊՏ
2001.12.03/37(169):
55 Ընդունվել է 16.01.2003թ., ուժի ﬔջ է մտել 01.05.2003թ., ՀՀՊՏ
2003.04.30/24(259):
56 Տե´ս Писаренко А.Н., Страхов В.В., Лесное хозяйство России. М.: Юриспруденция,
2004, էջ 46:
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Հոդված 19. Անտառային տնտեսություն վարող անձանց
իրավունքները և պարտականությունները
Անտառային տնտեսություն վարող անձինք օգտվում են սույն
օրենսգրքի 34-րդ հոդվածով սահմանված իրավունքներից: Անտառային տնտեսություն վարող անձինք պարտավոր են`
ա) ապահովել անտառային հողերի նպատակային օգտագործուﬓ ու պահպանումը.
բ) ապահովել անտառների վերականգնումը և անտառազուրկ
տարածքների անտառապատումը, դրանց արտադրողականության բարձրացմանն ու անտառային պաշարների
արդյունավետ օգտագործմանն ուղղված ﬕջոցառուﬓերի
իրականացումը.
գ) իրականացնել անտառային հրդեհների հայտնաբերուﬓ
ու կանխումը, հակահրդեհային անվտանգության ﬕջոցառուﬓերը, անտառների ﬖասատուների և հիվանդությունների ﬖասակարության կանխարգելումը.
դ) ապահովել անտառների ջրապաշտպան, հակաէրոզիոն,
սանիտարահիգիենիկ, առողջարարական և այլ օգտակար
հատկությունների պահպանումը.
ե) նպաստել կենսաբազմազանության պահպանությանն ու
վերարտադրությանը:
Մեկնաբանություն
Ցանկացած անտառային տնտեսության գործառման հիմքում
ՀՀ ամբողջ անտառային օրենսդրությունն է: Դրա վկայությունն
այս հոդվածի 1-ին մասում անտառային տնտեսություն վարողների իրավունքների վերաբերյալ 34-րդ հոդվածի դրույթներին
կատարված հղուﬓ է (ավելի մանրամասն տե´ս 34-րդ հոդվածի ﬔկնաբանությունը): Անտառային տնտեսություն վարող
սուբյեկտներն օգտվում են իրավունքների կամ լիազորությունների ավելի ընդարձակ ծավալից, քան սահմանված է ՀՀ ԱՕ-ի
34-րդ հոդվածում: Օրինակ` «Հայանտառ» ՊՈԱԿ-ի` որպես անտառային տնտեսություն վարող սուբյեկտի, բավական ընդար-
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ձակ լիազորություններ ամրագրված են ՀՀ կառավարության
համապատասխան որոշուﬓերում, սակայն այդ լիազորությունները ՀՀ կառավարման լիազոր մարﬓի իրավասությունների
շրջանակներում են:
ա) Անտառային տնտեսություն վարողները պարտավոր են
ապահովել անտառային հողերի նպատակային օգտագործումը57 և պահպանությունը: Հողերի նպատակային օգտագործման
պահանջը, առաջին հերթին, ամրագրված է ՀՀ ՀՕ-ում, որի 7-րդ
հոդվածի համաձայն` «Այլ օրենքներով և դրանց հիման վրա ընդունված նորմատիվ իրավական ակտերով սահմանված հողերի նպատակային և գործառնական նշանակությունն ինքնակամ
փոփոխելը հիմք է` 1) պետական կառավարման և ՏԻՄ ակտերը, ինչպես նաև դրանց հիման վրա հողամասերի առնչությամբ
կնքված գործարքները դատական կարգով անվավեր ճանաչելու
համար, 2) հողի նկատմամբ իրավունքների պետական գրանցումը ﬔրժելու համար»:
Անտառային հողերի պահպանության հարաբերությունները
կարգավորվում են ՀՀ ԱՕ-ի 8-րդ գլխի (Անտառների պահպանությունը և պաշտպանությունը) և ՀՀ ՀՕ-ի 11-րդ գլխի (Հողերի
պահպանությունը) կանոններին համապատասխան:
բ) Անտառավերականգնման և անտառապատման աշխատանքներն իրականացվում են ՀՀ ԱՕ-ի անտառավերականգնման և անտառապատման դրույթներին (28-րդ, 29-րդ, 30-րդ,
31-րդ հոդված), ինչպես նաև լիազոր մարﬓի ընդունած հրամաններին համապատասխան:
գ) Անտառներում հրդեհային անվտանգության կանոնների
պահպանությունն իրականացվում է ՀՀ կառավարության «ՀՀ
անտառներում հրդեհային անվտանգության կանոնները հաստատելու մասին» N 589 որոշման58 պահանջներին համապա57

Հողերի նպատակային նշանակությունը որոշակի նպատակների համար
հողերի օգտագործման և շահագործման պայմանների, հատկանիշների և
առանձնահատկությունների համալիրն է (ՀՀ ՀՕ-ի 7-րդ հոդված):
58 Ընդունվել է 19.09.1998թ., ուժի ﬔջ է մտել 11.10.1998թ., ՀՀՊՏ
1998.10.01/24(57):

88

ՄԱՍ 1. ՀՀ ԱՆՏԱՌԱՅԻՆ ՕՐԵՆՍԳԻՐՔ

տասխան: Այս որոշմամբ նախատեսվում է, որ առավել հրդեհավտանգ ժամանակաշրջանում պետական լիազոր մարﬕնը,
համապատասխան տարածքային կառավարման մարﬕններն
իրենց իրավասության սահմաններում որոշակի անտառամասերում կարող են արգելել կրակ վառելը` այդ անտառամասերում
համապատասխան ցուցանակ տեղադրելով և դրա մասին մամուլով ու զանգվածային լրատվության մյուս ﬕջոցներով իրազեկելով բնակչությանը:
դ) Անտառների ջրապաշտպան, հակաէրոզիոն, սանիտարահիգիենիկ, առողջարարական և այլ օգտակար հատկությունների պահպանուﬓ իրականացվում է ՀՀ ԱՕ-ում նախատեսված
պահպանության, պաշտպանության և անտառավերականգնման
ﬕջոցառուﬓերի համակարգում նախատեսված տարբեր եղանակների և ﬔխանիզﬓերի կիրառմամբ:
ե) Անտառի օգտակար հատկությունների և կենսաբազմազանության պահպանությունը ևս իրականացվում է ՀՀ ԱՕ-ի և
ենթաօրենսդրական ակտերի շրջանակներում: Կենսաբազմազանության պահպանության ﬕջոցառուﬓերը և ﬔխանիզմները սահմանված են նաև «Կենդանական աշխարհի մասին»,
«Բուսական աշխարհի մասին» և «ԲՀՊՏ-ների մասին» ՀՀ օրենքներում: Սահմանված պարտականությունները ձևակերպված են
ընդհանուր կերպով և դրանց չկատարման ոչ բոլոր դեպքերի
համար է վրա հասնում օրենքով նախատեսված պատասխանատվություն (այս մասին ավելի մանրամասն տե´ս իրավաբանական պատասխանատվության վերաբերյալ սույն ﬔկնաբանության 3-րդ և 4-րդ մասերը):

Հոդված 20. Անտառային տնտեսության վարման հետ
չկապված աշխատանքներ կատարելու կարգը
1. Պետական անտառային հողերում անտառային տնտեսության վարման և անտառօգտագործման հետ չկապված շինարարական ու պայթեցման աշխատանքների, օգտակար հանա-
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ծոների արդյունահանման, մալուխների, խողովակաշարերի և
այլ կոմունիկացիաների անցկացման, հորատման և այլ աշխատանքներն իրականացվում են պետական կառավարման լիազորված մարﬓի տված համաձայնության հիման վրա: Համաձայնությունը տրվում է բնապահպանական փորձաքննության
դրական եզրակացության հիման վրա:
2. Սույն հոդվածով սահմանված աշխատանքների իրականացման կարգը սահմանում է Հայաստանի Հանրապետության
կառավարությունը:
Մեկնաբանություն
1. ՀՀ ԱՕ-ի այս հոդվածը վերաբերում է անտառների և անտառային հողերի տարածքում անտառային տնտեսության հետ
չկապված աշխատանքների (շինարարական ու պայթեցման
աշխատանքների, օգտակար հանածոների արդյունահանման,
մալուխների, խողովակաշարերի և այլ կոմունիկացիաների
անցկացման, հորատման և այլ աշխատանքներ) կատարման ընթացքին: Թվարկված աշխատանքների տեսակները սպառիչ չեն,
ուստի այլ աշխատանքների կատարման դեպքում ևս պետք է
պահպանվեն դրանց վերաբերյալ ՀՀ էկոլոգիական օրենսդրության պահանջները:
2. Վերոգրյալ աշխատանքների կատարման համար պահանջվում է անտառների կառավարման ոլորտի պետական լիազոր մարﬓի (ՀՀ ԳՆ) համաձայնությունը: Համաձայնությունը
տրամադրվում է «Պետական անտառային հողերում անտառային տնտեսության վարման և անտառօգտագործման հետ
չկապված աշխատանքների իրականացման կարգը սահմանելու մասին» ՀՀ կառավարության 1045-Ն որոշման59 համապատասխան: Պետական անտառային հողերում աշխատանքներ
իրականացնելու նպատակով իրավաբանական և ֆիզիկական
անձինք (այսուհետ` դիմումատու) դիմում են ներկայացնում լիա-
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զորված պետական մարﬕն: Դիմուﬕն կից պետք է ներկայացվի աշխատանքների իրականացման համար անհրաժեշտ, լիազորված պետական մարﬓի հետ նախապես համաձայնեցված
առաջադրանքի հիման վրա մշակված և ՀՀ օրենսդրությամբ
սահմանված դեպքերում ու կարգով դրական եզրակացություն
(եզրակացություններ) ստացած նախագծի պատճենը (այսուհետ`
փաստաթղթերի փաթեթ): Լիազորված պետական մարﬕնը դիմումը և դիմուﬕն կից ներկայացված փաստաթղթերի փաթեթը
ստանալուց հետո անտառաշինական նախագծերի (անտառակառավարման պլանների) հիման վրա, տասն աշխատանքային օրվա ընթացքում, անտառային տնտեսություն վարող կազմակերպության հետ համատեղ քննարկում և դիմումատուին գրավոր
տեղեկացնում է` 1) աշխատանքների իրականացման համաձայնություն տրամադրելու, կամ 2) աշխատանքների իրականացումը ﬔրժելու մասին:
ՀՀ կառավարության վերոգրյալ որոշուﬓ այդ աշխատանքների կապակցությամբ առաջացող հարաբերությունները կարգավորող ﬕակ ակտը չէ:
 Օրինակ` ընդերքաօգտագործման ոլորտում գործում են ﬕ շարք
որոշուﬓեր, որոնք սահմանում են բնապահպանական պահանջներ
գործունեության այդ տեսակի նախագծման և իրականացման վերաբերյալ:

Ըստ ﬔկնաբանվող հոդվածի` համաձայնությունը տրվում է
բնապահպանական փորձաքննության դրական եզրակացության
հիման վրա: Էկոլոգիական փորձաքննության ենթակա գործունեության տեսակները նախատեսված են «Շրջակա ﬕջավայրի
վրա ազդեցության փորձաքննության մասին» ՀՀ օրենքի (այսուհետ` «ՇՄԱՓ մասին» ՀՀ օրենք)60 4-րդ հոդվածում, իսկ գոր60

Ընդունվել է 20.11.1995 թ., ուժի ﬔջ է մտել 14.12.1995 թ., ՀՀԱԺՏ 1995/9:
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ծունեության սահմանային չափերը` «Շրջակա ﬕջավայրի վրա
ազդեցության փորձաքննության ենթակա նախատեսվող գործունեությունների սահմանային չափերի մասին» ՀՀ կառավարության N 193 որոշմամբ61:

ԳԼ

Խ 8. ԱՆՏԱՌՆԵՐԻ ՊԱՀՊԱՆ 
ԵՎ ՊԱՇՏՊԱՆ  ՆԸ

ՆԸ

Այս գլխի ﬔկնաբանության առարկան անտառների պահպանության և պաշտպանության հիﬓական կազմակերպաիրավական ﬔխանիզﬓերն ու ﬕջոցներն են: Առանձնահատուկ վերլուծության են
ենթարկվում ոլորտը կարգավորող ենթաօրենսդրական ակտերը և
գնահատվում է գործնականում այդ ﬕջոցառուﬓերի իրականացման արդյունավետությունը: Անտառային պետական ծառայության
վերաբերյալ նորﬔրի վերլուծության համատեքստում կրկին անգամ ընդգծվում է անտառների կառավարման մարﬕնների լիազորությունների հստակ տարանջատման կարևորությունը` իրավական
կարգավորման գոյություն ունեցող հակասությունների վերացման
ﬕջոցով:
Հոդված 21. Անտառների պահպանությունը
1. Անտառի սեփականատերերը, անտառային տնտեսություն
վարող անձինք և անտառօգտագործողներն իրավունք ունեն
անտառները պահպանելու ինքնակամ զավթուﬓերից, ապօրինի հատուﬓերից, ապօրինի արածեցուﬓերից, աղտոտումներից, աղբոտուﬓերից և օրենսդրությամբ արգելված անտառային կենսաբազմազանությանը ﬖաս պատճառող այլ
գործողություններից և անտառային օրենսդրության խախտումներից:

61
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2. Անտառի սեփականատերերը, անտառային տնտեսություն
վարող անձինք և անտառօգտագործողները պարտավոր են`
ա) պահպանել հակահրդեհային անվտանգության կանոնները.
բ) մշակել և իրականացնել համապատասխան ﬕջոցառումների համալիր ծրագրեր հրդեհների հայտնաբերման և
մարման ուղղությամբ, այդ թվում՝ կառուցել և վերանորոգել հակահրդեհային նշանակության ճանապարհները.
գ) հրդեհների հայտնաբերման դեպքում ահազանգել և ներգրավել մասնագիտացված հրշեջ ծառայություններին և
տեղական ինքնակառավարման մարﬕններին:
3. Անտառային հողերի հարակից տարածքներում օբյեկտների նախագծումը, տեղաբաշխումը, շինարարությունը և գործարկումը պետք է ապահովեն անտառների վիճակի վրա
բացասական ազդեցությունների կանխարգելումը: Տարածքների անտառային հողերին հարակից լինելը որոշվում է տվյալ
գործունեության բնապահպանական փորձաքննության հիման
վրա:
Մեկնաբանություն
1. Ան տառ նե րի ի րա վա կան պահ պա նու թյու նը 62 ՀՀ անտա ռային օ րե նսդ րու թյա մբ նա խա տես ված մի ջո ցա ռում նե րի
այն հա մա կա րգն է, որն ուղղված է ան տառ նե րի ռա ցի ո նալ
օգտա գո րծ մա նը, հի վան դու թյուն նե րից և վնա սա տու նե րից
դրա նց պա շտ պա նու թյա նը և հր դեհ նե րից, ա պօ րի նի գործո ղու թյուն նե րից ան տառ նե րի պահ պա նու թյան կազմակերպ մա նը: Ան տա ռի ի րա վա կան պահ պա նու թյու նը, որ պես
հա վա քա կան հաս կա ցու թյուն, նե րա ռում է եր կու խումբ գործո ղու թյուն ներ՝ ան տառ նե րի պահ պա նու թյուն և պա շտ պանու թյուն:
62 Անտառների իրավական պահպանություն ասելով պետք է հասկանալ
ՀՀ անտառային օրենսդրությունում տեղ գտած այն իրավական, կազմակերպական և տնտեսական ﬕջոցների ամբողջությունը, որոնցով ապահովվում է անտառների բանական օգտագործում և պահպանություն:
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ՀՀ-ում անտառների պահպանությունն իրականացնում են
անտառի սեփականատերերը, անտառային տնտեսություն վարող անձինք և անտառօգտագործողները: Այս սուբյեկտներին ՀՀ
ԱՕ-ն իրավունք է վերապահում պահպանելու անտառները ﬕ
շարք ապօրինի, անտառային կենսաբազմազանությանը ﬖաս
պատճառող գործողություններից և անտառային օրենսդրության
խախտուﬓերից:
Անտառային հողերն ինքնակամ զավթելու համար նախատեսվում է վարչական պատասխանատվություն (տե´ս
ՎԻՎՕ-ի 64-րդ հոդված), իսկ ապօրինի հատուﬓերի համար
և´ վարչական (տե´ս ՎԻՎՕ-ի 66-րդ հոդված), և´ քրեական
(տե´ս ՀՀ քրեական օրե նսգրքի63 64-րդ հոդված) պատասխանատվություն: Անտառային կենսաբազմազանությանը ﬖաս
պատճառող այլ գործողությունների ներքո պետք է հասկանալ
ﬖասակար ներգործություն ունեցող ցանկացած գործունեություն, որի հետ օրենքը կապում է բացասական իրավական հետևանքներ:
Չնայած այդ գործողությունների դեմ պայքարը պահպանության սուբյեկտի իրավունքն է: Միևնույն ժամանակ նա պարտավոր է ձեռնարկել անհրաժեշտ ﬕջոցներ, օրինակ` անտառներն
աղտոտուﬕց պահպանելու համար: Այսինքն, համապատասխան
գործողությունների կատարման անհրաժեշտությունը թելադրվում է որոշակի իրավիճակով և պայմանավորված չէ սուբյեկտի
հայեցողությամբ: Անտառի սեփականատերը կամ օգտագործողը, իր հերթին, պետք է ձեռնպահ ﬓա այնպիսի գործողությունների կատարուﬕց, որոնք կարող են, օրինակ` աղբոտել կամ
ունենալ այլ բացասական ազդեցություն անտառների և անտառային հողերի վրա:
Օրինակ` ՀՀ ԱՕ-ի 47-րդ հոդվածի 2-րդ մասի բ) ենթակետի
համաձայն` սեփականատերը կարող է ժամկետից շուտ դադարեցնել անտառների և անտառային հողերի օգտագործման իրա63 Ընդունվել է 18.04.2003թ.,
2003.05.02/25(260):

ուժի

ﬔջ

է

մտել

01.08.2003թ.,

ՀՀՊՏ
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վունքը, եթե անտառօգտագործողները խախտում են անտառի
օգտագործման սահմանված կանոնները:
2. Անտառների պահպանության ﬕջոցների համակարգում
ներառվում են նաև անտառային հրդեհների կանխարգելուﬓ
ու դրանց դեմ պայքարը: Անտառներում հակահրդեհային անվտանգության ընդհանուր և գործունեության տարբեր տեսակների համար հատուկ կանոնները սահմանվում են ՀՀ կառավարության «ՀՀ անտառներում հրդեհային անվտանգության
կանոնները հաստատելու մասին» N 589 որոշմամբ: Սակայն
այս որոշումը հրդեհների հայտնաբերման և մարման ուղղությամբ ﬕջոցառուﬓերի համալիր մշակման և իրականացման
կարգ չի նախատեսում: Այն ընդունվել է նախկին օրենսգրքի
գործողության ընթացքում և գործող ԱՕ-ի պահանջներին համապատասխանեցնելու կարիք ունի (տե'ս նաև ՀՀ ԱՕ-ի 19-րդ, 34րդ հոդվածի ﬔկնաբանությունները):
3. Այս հոդվածի 3-րդ մասով նախատեսված հաջորդ ﬔխանիզﬓ անտառային հողերի հարակից տարածքներում օրենքով
նախատեսված գործունեության տեսակների իրականացման
հետևանքով անտառների վրա բացասական ազդեցությունների կանխարգելուﬓ է` շրջակա ﬕջավայրի վրա ազդեցության
փորձաքննության անցկացման ﬕջոցով: Պահպանության այս
ﬔխանիզմը կիրառելու համար անհրաժեշտ է, որպեսզի` 1. նախատեսվող գործունեությունը ենթակա լինի փորձաքննության`
ելնելով «ՇՄԱՓ մասին» ՀՀ օրենքի պահանջներից, 2. պետական
կառավարման լիազոր մարﬕնը որոշի գործունեության իրականացման տարածքի` անտառային հողերին հարակից լինելը:
Կարծում ենք, որ հարակից տարածքի սահմանների որոշման
չափանիշները պետք է նախատեսվեն ՀՀ ԱՕ-ով, իսկ լիազոր
պետական մարﬕնը պետք է որոշուﬓեր կայացնի այդ չափանիշների հիման վրա:
Բացասական ազդեցությունների կանխարգելումը պետք է
իրականացվի օբյեկտների նախագծման, տեղաբաշխման, շինարարության և գործարկման դեպքերում: Այս պահանջը համա-
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հունչ է «ՇՄԱՓ մասին» ՀՀ օրենքի 1-ին հոդվածի «նախատեսվող
գործունեություն» հասկացության ձևակերպմանը64:
Հոդված 22. Անտառների պաշտպանությունը
1. Անտառի սեփականատերերը, անտառային տնտեսություն
վարող անձինք և անտառօգտագործողները պարտավոր են անտառները պաշտպանել ﬖասակար օրգանիզﬓերի զանգվածային բազմացուﬓերից, ինչպես նաև բնական այլ ﬖասակար
ազդեցություններից:
2. Անտառների պաշտպանությունը ﬖասակար օրգանիզﬓերից և հիվանդություններից ներառում է հետևյալ ﬕջոցառուﬓերի իրականացումը.
ա) անտառապաթոլոգիական ուսուﬓասիրություններ.
բ) անտառի ﬖասատուների ու հիվանդությունների կանխարգելում.
գ) սանիտարական հատուﬓեր:
Մեկնաբանություն
1. ՀՀ ԱՕ-ի 3-րդ հոդվածի համաձայն` անտառների պաշտպանություն է համարվում ﬖասակար օրգանիզﬓերի (ﬖասատուների և հիվանդությունների) կողﬕց անտառների ոչնչացման,
չորացման, օգտակար հատկությունների կորստի կանխարգելմանը և սանիտարական վիճակի բարելավմանն ուղղված համալիր ﬕջոցառուﬓերի իրականացումը:
Եթե անտառների պահպանությունն իրականացվում էր ﬕ
քանի ուղղություններով, ապա անտառների պաշտպանության
հիﬓական ուղղությունը ﬖասակար օրգանիզﬓերի (ﬖասատուների և հիվանդությունների) դեմ պայքարն է: ՀՀ ԱՕ-ի նախորդ հոդվածում պահպանությունը սահմանված էր որպես
իրավունք, իսկ այս հոդվածում պաշտպանությունը սահմանվում է որպես պարտականություն: Կարծում ենք` իրավունքնե64 «Նախատեսվող գործունեություն»` նախատեսվող տնտեսական, սոցիալական և այլ գործունեություն (կառուցում, վերակառուցում, ընդլայնում, տեխնիկական վերազինում, լուծարում):
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րի և պարտականությունների վերաբերյալ նախորդ հոդվածի
1-ին մասում ներկայացված նկատառումը վերաբերում է նաև
այս պարագային:
2. Անտառների պաշտպանությամբ զբաղվող սուբյեկտները
պարտավոր են իրականացնել երեք խումբ ﬕջոցառուﬓեր` ա)
անտառապաթոլոգիական ուսուﬓասիրություններ, բ) անտառի
ﬖասատուների ու հիվանդությունների կանխարգելում, գ) սանիտարական հատուﬓեր: Ընդ որում` անտառների պաշտպանությունն իրականացվում է ոչ ﬕայն ﬖասատուների և հիվանդությունների կանխարգելման, այլ նաև արդեն իսկ տարածված
հիվանդությունների դեմ պայքարի ﬕջոցով: ՀՀ ԱՕ-ի այս գլխի
մյուս հոդվածներով նախատեսված չէ անտառների պաշտպանության ուղղությամբ կատարվելիք աշխատանքները կարգավորող ենթաօրենսդրական ակտերի ընդունման պահանջ: Օրինակ`
անհասկանալի է, թե ինչ կարգով պետք է իրականացվեն անտառապաթոլոգիական ուսուﬓասիրություններն ու ինչ հաճախականությամբ, կամ ինչպես պետք է պետական կառավարման
մարﬕնը կազմակերպի ﬖասատուների և հիվանդությունների
կանխարգելման ﬕջոցառուﬓերը: Այս հարցերի պատասխանները պետք է տրվեն ենթաօրենսդրական կարգավորման ﬕջոցով:
Հոդված 23. Անտառապաթոլոգիական
ուսուﬓասիրությունները
1. Անտառապաթոլոգիական ուսուﬓասիրություններն իրականացվում են ﬖասատուների ու հիվանդությունների զարգացման, տարածման օրինաչափությունները պարզաբանելու, ﬖասակարության կանխարգելման արդյունավետ ﬕջոցառուﬓերի
նախագծերի մշակման ու իրականացման նպատակով:
2. Անտառապաթոլոգիական ուսուﬓասիրությունների ﬕջոցով
գնահատվում է անտառների սանիտարական վիճակը, որոշվում
են հիվանդ, չորացող և չորացած ծառերի քանակը, սանիտարական հատուﬓերի անհրաժեշտությունը և դրանց ծավալները:
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3. Անտառային տնտեսություն վարող անտառօգտագործողներն իրենց տիրապետման տակ գտնվող անտառներում պարտավոր են իրականացնել անտառապաթոլոգիական ուսուﬓասիրություններ՝ անտառների սանիտարական վիճակի վերաբերյալ
անհրաժեշտ տվյալներ ստանալու նպատակով:
Մեկնաբանություն
1. Անտառների պաշտպանության ﬕջոցներից ﬔկն անտառապաթոլոգիական ուսուﬓասիրությունն է65: Ըստ ՀՀ ԱՕ-ի` անտառապաթոլոգիական ուսուﬓասիրություններն իրականացվում են ﬖասատուների ու հիվանդությունների զարգացման,
տարածման օրինաչափությունները պարզաբանելու, ﬖասակարության կանխարգելման արդյունավետ ﬕջոցառուﬓերի նախագծերի մշակման ու իրականացման նպատակով: Անտառապաթոլոգիական ուսուﬓասիրություններն իրականացվում են
ընթացիկ-օպերատիվ, արշավային, վերգետնյա և ավիացիոն
եղանակներով66:
2. Անտառապաթոլոգիական ուսուﬓասիրությունների արդյունքում գնահատվում է անտառների սանիտարական վիճակը:
Այդ գնահատականը պարունակում է տեղեկություններ անտառների աղբոտվածության, չորացող և չորացած ծառերի քանակի,
սանիտարական հատուﬓերի անհրաժեշտության և դրանց ծավալների վերաբերյալ:
«Անտառային տնտեսության կառավարման պլանների
հրահանգը հաստատելու մասին» ՀՀ գյուղատնտեսության
նախարարի N 130-Ն հրամանը կարգավորում է անտառապաթոլոգիական ուսուﬓասիրությունների իրականացման
կապակցությամբ առաջացող որոշ հարաբերություններ: Մասնավորապես, սահմանվում են ծառերի ﬖասվածության աստիճանի որոշման հիﬓական ﬔթոդները, ուսուﬓասիրու65 Որպես «անտառապաթոլոգիական ուսուﬓասիրություն» եզրույթի հոմանիշ
կիրառվում է նաև «անտառապաթոլոգիական մոնիթորինգ» հասկացությունը:
66 Տե´ս Лесная энциклопедия: В 2-х т./Гл.ред. Воробьев Г.И.; Ред.кол.: Анучин
Н.А., Атрохин В.Г., Виноградов В.Н. и др. - М.: Сов. энциклопедия, 1985, էջ 563:
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թյունների արդյունքների գնահատման քարտում ներառվելիք
տեղեկությունները, ինչպես նաև դրույթներ գնահատման իրականացման արդյունքում տեղեկությունների տրամադրման
մասին: Անտառապաթոլոգիական ուսուﬓասիրությունների
համակարգի կատարելագործման ուղղություններն ամրագրված են «Անտառի ազգային ծրագիրը հաստատելու մասին»
ՀՀ կառավարության N 1232-Ն որոշմամբ: Այդ ուղղություններից են` 1) անտառապաշտպանական համակարգի կատարելագործումը, նյութատեխնիկական բազայի բարելավումը և անհրաժեշտ իրավական ակտերի ընդունումը, 2) անտառներում
պաթոգեն գործոնների օպերատիվ հայտնաբերման և ախտորոշման արդյունավետության բարձրացումը, 3) անտառային
ﬖասատուների և հիվանդությունների տարածման վերաբերյալ տվյալների բազայի ստեղծումը և այլն:
3. Անտառների պաշտպանության ﬕջոցառուﬓերի (այդ թվում
նաև անտառապաթոլոգիական ուսուﬓասիրությունները) իրականացման պարտականությունը կրում են ՀՀ ԱՕ-ի 22-րդ հոդվածում նախատեսված բոլոր սուբյեկտները: Այդուհանդերձ, այս
հոդվածի 3-րդ մասն առանձնացնում է անտառային տնտեսություն վարող անտառօգտագործողներին` որպես իրենց տիրապետման և օգտագործման ներքո գտնվող անտառներում անտառապաթոլոգիական ուսուﬓասիրություններ իրականացնող
սուբյեկտներ:
Ըստ էության, անտառապաթոլոգիական ուսուﬓասիրությունները տեղեկատվական հիմք են անտառների պաշտպանության
հաջորդ երկու ﬕջոցառուﬓերի համար:
Հոդված 24. Անտառի ﬖասատուների և հիվանդությունների
կանխարգելումը
1. Անտառի ﬖասատուների և հիվանդությունների կանխարգելման ﬕջոցառուﬓերի իրականացումը պետական անտառներում կենտրոնացված կարգով կազմակերպում է պետական կառավարման լիազորված մարﬕնը:
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2. Աշխատանքներն իրականացվում են անտառապաթոլոգիական ուսուﬓասիրությունների հիման վրա:
3. Անտառի ﬖասատուների և հիվանդությունների ﬖասակարության կանխարգելման աշխատանքներում կիրառվում են անտառային էկոհամակարգերի և շրջակա ﬕջավայրի նկատմամբ
նվազագույն բացասական ազդեցություն ունեցող եղանակները
և ﬔթոդները:
Նախապատվությունը տրվում է ﬖասատուների ու հիվանդությունների ﬖասակարության կանխարգելման կենսաբանական եղանակներին:
4. Անտառի ﬖասատուների և հիվանդությունների ﬖասակարության կանխարգելման աշխատանքներն իրականացվում
են սույն օրենսգրքի և անտառների սանիտարական հատուﬓերի կանոնների համաձայն:
Անտառների սանիտարական հատուﬓերի կանոնները հաստատում է պետական կառավարման լիազորված մարﬕնը:
Մեկնաբանություն
1. ՀՀ ԱՕ-ի այս հոդվածն ընդհանուր գծերով է անդրադառնում
անտառների ﬖասատուների և հիվանդությունների կանխարգելմանը: Չնայած հոդվածի վերտառությանը` այն ընդհանրապես չի անդրադառնում կանխարգելիչ ﬕջոցառուﬓերի կազﬕն
և իրականացման պայմաններին: Մինչդեռ անտառային հրդեհներից հետո ﬖասատուները և հիվանդություններն անտառային
ռեսուրսները ﬖասող հիﬓական բնական գործոններից են:
Այս հոդվածի 1-ին մասի համաձայն` անտառի ﬖասատուների
և հիվանդությունների կանխարգելման ﬕջոցառուﬓերի իրականացումը պետական անտառներում կենտրոնացված կարգով
կազմակերպում է պետական կառավարման լիազորված մարﬕնը: Այս պարագայում ծագում են հետևյալ հարցերը. 1. որո՞նք են
կանխարգելման ﬕջոցառուﬓերը, 2. պետական կառավարման
լիազոր մարﬕնն ինչպե՞ս է կազմակերպում այդ ﬕջոցառուﬓերի իրականացումը: Այս հարցերի պատասխանները բացակայում
են ՀՀ ԱՕ-ում և դրա հիման վրա ընդունված այլ իրավական ակ-
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տերում: Մինչդեռ անտառների պաշտպանությունը ﬖասատուներից և հիվանդություններից իրականացվում է ﬕ շարք ուղղություններով. 1. կանխարգելիչ ﬕջոցառուﬓերի ծրագրավորում և
իրականացում, 2. սանիտարական-վերականգնողական (առողջարարական) աշխատանքներ, 3. անտառանյութի պաշտպանությանն ուղղված ﬕջոցառուﬓեր և այլն:
2. Երկրորդ մասի ﬔկնաբանությունը տե՛ս նախորդ հոդվածում:
3. ՀՀ ԱՕ-ի սույն հոդվածի 3-րդ մասի հիﬓական պահանջն այն
է, որ անտառների պաշտպանության աշխատանքների ﬔթոդներն
ու եղանակները չպետք է ﬖաս պատճառեն անտառային էկոհամակարգերին և շրջակա ﬕջավայրին: Այդ նպատակով ՀՀ ԱՕ-ն
նախապատվություն է տալիս ﬖասատուների ու հիվանդությունների ﬖասակարության կանխարգելման կենսաբանական եղանակներին: Իհարկե, չեն մանրամասնեցվում նվազագույն ազդեցություն ունեցող եղանակներն ու ﬔթոդները:
Հոդված 25. Սանիտարական հատուﬓերը
1. Սանիտարական հատուﬓերը կատարվում են անտառների սանիտարական վիճակի բարելավման, ինչպես նաև ﬖասատուների և հիվանդությունների բացասական ազդեցության
հետևանքով կենսունակությունը կորցրած կամ ցցաչոր և չորացած ծառերի ոչնչացման նպատակով:
2. Սանիտարական հատուﬓերի անհրաժեշտությունը և ծավալները պետք է հիﬓավորվեն անտառապաթոլոգիական ուսուﬓասիրությունների կամ մոնիթորինգի արդյունքում ստացված տվյալների հիման վրա:
3. Անտառներում կիրառվում է սանիտարական հատուﬓերի
երկու տեսակ` համատարած և ընտրովի:
4. Համատարած սանիտարական հատուﬓերն իրականացվում են չորացած, հրդեհների, ﬖասատուների ու հիվանդությունների բացասական ազդեցության հետևանքով կենսունակությունը կորցրած տնկարկներում և ծառուտներում:
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5. Համատարած սանիտարական հատուﬓերի ենթարկված անտառային հողերում պարտադիր իրականացվում են անտառավերականգնման ﬕջոցառուﬓեր:
6. Ընտրովի սանիտարական հատուﬓերն իրականացնելիս
հատվում են ցցաչոր, չորացած, ﬖասատուների ու հիվանդությունների բացասական ազդեցության հետևանքով կենսունակությունը կորցրած առանձին ծառեր:
7. Սանիտարական հատուﬓերն իրականացվում են պետական կառավարման լիազորված մարﬓի թույլտվությամբ:
Մեկնաբանություն
1. Անտառների պաշտպանության ՀՀ ԱՕ-ով նախատեսված
վերջին ﬕջոցառումը սանիտարական հատուﬓ է: ՀՀ ԱՕ-ի 3-րդ
հոդվածի համաձայն` սանիտարական հատուﬓեր են անտառների սանիտարական վիճակի բարելավման նպատակով ﬖասատուների ու հիվանդությունների բացասական ազդեցության
հետևանքով կենսունակությունը կորցրած կամ ցցաչոր և չորացած ծառերի հատուﬓերը: ՀՀ կառավարության «Խնամքի և սանիտարական հատուﬓերի իրականացման կարգը սահմանելու
մասին» ՀՀ կառավարության N 897-Ն որոշման 42-րդ կետի համաձայն` սանիտարական հատուﬓերն իրականացվում են տնկարկներում՝ բնականորեն տապալված, ցցաչոր, քամատապալ,
ձնակոտոր, ինչպես նաև հիվանդություններով և ﬖասատուներով վարակված, հրդեհների հետևանքով կենսունակությունը կորցրած ծառերի հեռացմամբ: Այսինքն՝ ՀՀ կառավարության որոշմամբ նախատեսվում է հատուﬓերի իրականացման
դեպքերի ավելի լայն ցանկ: Այդ որոշման համաձայն՝ սանիտարական հատուﬓերը կատարվում են մատղաշ և ﬕջահասակ
անտառներում և նպատակաուղղված են անտառի կենսունակության և արտադրողականության բարձրացմանը, սանիտարական վիճակի բարելավմանը, կայունությանը, տնտեսապես
արժեքավոր տնկարկների ձևավորմանը և դրանց պահպանության ապահովմանը:
2. Սանիտարական հատուﬓերի կատարման անհրաժեշ-
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տությունը, ծավալները և ժամկետները որոշվում են անտառապաթոլոգիական ուսուﬓասիրությունների (տե՛ս 24-րդ հոդվածի ﬔկնաբանությունը) կամ մոնիթորինգի (տե՛ս 17-րդ հոդվածի
ﬔկնաբանությունը) արդյունքների հիման վրա:
3-7. ՀՀ ԱՕ-ի այս հոդվածի 3-ից 7-րդ մասերը կարգավորում են ընտրովի և համատարած սանիտարական հատուﬓերի իրականացման հետ կապված հարաբերությունները: Սանիտարական հատուﬓերը համարվում են համատարած, եթե
կտրվում են անտառի 0.1 և ավելի հեկտար տարածքի ծառերը: Համատարած սանիտարական հատուﬓերն իրականացվում են կենսաբանական կայունությունը կորցրած տնկարկներում և նշանակվում են անկախ տնկարկի տարիքից այն
դեպքում, երբ ընտրովի սանիտարական հատուﬓերի ﬕջոցով
հնարավոր չէ ապահովել տնկարկների առողջացումը: Ընտրովի սանիտարական հատուﬓերը պարտադիր պետք է իրականացվեն ծառերի նախնական դրոշմմամբ:
Տնկարկների ﬖասվածության աստիճանի հետազոտության
համար անտառի յուրաքանչյուր տեղամասում հիﬓադրվում են
փորձահրապարակներ, որոնցում կատարվում է ծառերի հաշվառում՝ ըստ ծառերի վիճակի կարգը (կատեգորիա) բնորոշող
սանդղակի: Մինչև 50 հեկտար տեղամասում փորձահրապարակի տարածքը պետք է կազﬕ ընդհանուր տարածքի 2 տոկոսից
ոչ պակաս, իսկ 50 հեկտարից ավելիի դեպքում՝ 0.5 տոկոսից ոչ
պակաս:
Հանձնախմբի կողﬕց կազմված համատարած սանիտարական հատման հետազոտման ակտը ներառում է հետևյալ
տեղեկությունները՝ անտառի խումբը, տնկարկի անտառագնահատման բնութագիրը, ծառատապալման պատճառը, համատարած սանիտարական հատման անհրաժեշտության հիմնավորումը, հատման ժամանակահատվածը, տեխնոլոգիան,
հետագա անտառավերականգնման ﬕջոցառուﬓերի հանձնարարականը, վարակի կամ ﬖասի կանխարգելման ﬕջոցառումները («Խնամքի և սանիտարական հատուﬓերի իրականացման
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կարգը սահմանելու մասին» ՀՀ կառավարության N 897-Ն որոշում):
Սանիտարական հատուﬓերի արդյունքում իրականացվում
է բնափայտի մթերում, որի համար թույլտվությունը պետական
կառավարման լիազոր մարﬕնը տրամադրում է ՀՀ ԱՕ-ի համապատասխան հոդվածներով նախատեսված կարգով (տե՛ս,
օրինակ` ՀՀ ԱՕ-ի 13-րդ, 36-րդ, 45-րդ հոդվածների ﬔկնաբանությունը):
Հոդված 26. Անտառային պետական ծառայությունը
1. Անտառային պետական ծառայությունը վերահսկողություն է
իրականացնում անտառային օրենսդրության կիրառման նկատմամբ:
2. Անտառների պահպանությունը և պաշտպանությունն իրականացնում է պետական կառավարման լիազորված մարﬓի
համակարգում գործող անտառային պետական ծառայությունը:
3. Անտառային պետական ծառայության պաշտոնատար անձինք պարտավոր են`
ա) իրենց իրավասության սահմաններում կանխել անտառային օրենսդրության խախտուﬓերը.
բ) սահմանված կարգով վարել անտառային օրենսդրության
խախտուﬓերի վերաբերյալ գործերը.
գ) անտառային օրենսդրության խախտուﬓերի համար համապատասխան պետական մարﬓին ﬕջնորդություն ներկայացնել անձանց վարչական կամ քրեական պատասխանատվության ենթարկելու վերաբերյալ, ինչպես նաև
իրենց իրավասության սահմաններում դատարան հայց
ներկայացնել անտառային տնտեսությանը հասցված ﬖասի հատուցման պահանջով.
դ) վերցնել անտառային օրենսդրությունը խախտող անձանց
իրավախախտման գործիք կամ անﬕջական օբյեկտ համարվող իրերն ու փաստաթղթերը.
ե) քաղաքացիներին, պաշտոնատար և իրավաբանական ան-
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ձանց իրենց իրավասության շրջանակներում պարտադիր
ցուցուﬓեր տալ Հայաստանի Հանրապետության անտառային օրենսդրության խախտուﬓերի և դրանց հետևանքների վերացման վերաբերյալ.
զ) իրենց իրավասության շրջանակներում ընդունել անտառօգտագործման կասեցման վերաբերյալ որոշուﬓեր.
է) իրականացնել օրենքով սահմանված այլ պարտականություններ:
4. Անտառային պետական ծառայության պաշտոնատար անձինք իրավունք ունեն`
ա) իրենց իրավասության սահմաններում կազﬔլու արձանագրություններ անտառային օրենսդրության խախտումների մասին.
բ) ծառայողական պարտականությունները կատարելիս կրելու և օգտագործելու հրազեն, հատուկ ﬕջոցներ` Հայաստանի Հանրապետության օրենսդրությամբ սահմանված
կարգով.
գ) ապահովվելու ծառայության իրականացման համար անհրաժեշտ տեխնիկական այլ ﬕջոցներով.
դ) կրելու սահմանված կարգի համազգեստ, որը տրվում է
անվճար:
5. Անտառային պետական ծառայության գործունեության
կարգը սահմանվում է օրենքով:
Մեկնաբանություն
ՀՀ ԱՕ-ի այս հոդվածը նախատեսում է պետական կառավարման լիազորված մարﬓի համակարգում անտառային պետական ծառայության ստեղծման հնարավորություն: Հոդվածի 1-ին
և 2-րդ մասերի բովանդակությունից հետևում է, որ պետական
ծառայության իրավասության ոլորտն անտառային օրենսդրության իրացման նկատմամբ վերահսկողությունը, ինչպես նաև
անտառների պահպանությունը և պաշտպանությունն է: Անտառային պետական ծառայությունը չի ստեղծվել, ուստի այս
հոդվածի ավելի մանրամասն վերլուծությունն աննպատակա-
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հարմար է: Այդ մարﬓի ստեղծման դեպքում անհրաժեշտ կլինի
հստակ տարանջատել ՀՀ ԲՆ-ի, ՀՀ ԳՆ-ի և այս մարﬓի լիազորությունները վերահսկողության ոլորտում` հիմք ընդունելով ՀՀ
ԱՕ-ի, «Բնապահպանական վերահսկողության մասին» ՀՀ օրենքի և լիազորությունների տարանջատման վերաբերյալ ՀՀ կառավարության որոշուﬓերի պահանջները (ավելի մանրամասն
տե՛ս 7-րդ հոդվածի ﬔկնաբանությունը):
Հոդված 27. Անտառային պետական ծառայության
պաշտոնատար անձանց սոցիալական և
այլ երաշխիքները
1. Պետությունը անտառային պետական ծառայության պաշտոնատար անձանց համար երաշխավորում է`
ա) օրենքով սահմանված դեպքերում և կարգով պարտադիր
պետական սոցիալական ապահովագրություն.
բ) ծառայողական պարտականությունները կատարելու ժամանակ իրենց առողջությանը և գույքին պատճառված
ﬖասի հատուցում.
գ) ծառայողական պարտականությունները կատարելիս հաշմանդամության դեպքում նրան, իսկ զոհվելու դեպքում՝
նրա ընտանիքի անդաﬓերին Հայաստանի Հանրապետության օրենսդրությամբ սահմանված կարգով համապատասխան վճարով ապահովում.
դ) Հայաստանի Հանրապետության օրենսդրությամբ սահմանված դեպքերում և կարգով անտառային պետական
ծառայության պաշտոնատար անձի դիմուﬕ հիման վրա
ծառայողական պարտականությունների հետ կապված
նրա և նրա ընտանիքի անդաﬓերի անվտանգության
պաշտպանության ապահովում բռնությունից, ահաբեկուﬕց, այլ ոտնձգություններից:
2. Անտառային պետական ծառայության աշխատողները ենթակա են պետական պաշտպանության` Հայաստանի Հանրապետության օրենսդրությամբ սահմանված կարգով:

ՄԱՍ 1. ՀՀ ԱՆՏԱՌԱՅԻՆ ՕՐԵՆՍԳԻՐՔ

106

Մեկնաբանություն
ՀՀ ԱՕ-ի այս հոդվածն ուղղակի կապ չունի ՀՀ ԱՕ-ով կարգավորվող հարաբերությունների հետ: Եթե անտառային պետական
ծառայության պաշտոնատար անձը համարվում է հանրային ծառայող, ապա նրա գործունեության երաշխիքներն ամրագրվում
են համապատասխան օրենսդրությամբ: Լրացուցիչ երաշխիքների անհրաժեշտության դեպքում ﬕայն դրանք պետք է տեղ գտնեն այս հոդվածում:

ԳԼ

Խ 9. ԱՆՏԱՌԱՎԵՐԱԿԱՆԳՆՄԱՆ ԵՎ
ԱՆՏԱՌԱՊԱՏՄԱՆ ՆՊԱՏԱԿՆԵՐԸ

Անտառավերականգնման և անտառապատման աշխատանքների կատարման վերաբերյալ ընդհանուր պահանջներ սահմանող ՀՀ
ԱՕ-ի այս գլխի վերլուծությամբ վեր են հանվում իրավական կարգավորման այն հիﬓական բացերը, որոնց հետևանքով այս ոլորտի հասարակական հարաբերությունները չեն ենթարկվում լիարժեք
կարգավորման: Հիﬓական եզրակացությունն այն է, որ անտառավերականգնման և անտառապատման հարաբերությունների կարգավորման համար ՀՀ ԱՕ-ը չի սահմանում բավարար ելակետեր:
Հոդված 28. Անտառավերականգնման և անտառապատման
նպատակները
Անտառավերականգնման և անտառապատման նպատակներն են՝ բացասական գործոնների ազդեցությունից ﬖասված անտառային էկոհամակարգերի դեգրադացիայի կանխարգելումը, անտառի այրված, հատված և այլ պատճառներով
ծառազրկված, նախկինում անտառածածկ տարածքներում
անտառային ռեսուրսների վերականգնումը, անտառների արտադրողականության բարձրացման, ինչպես նաև անտառային կենսաբազմազանության պահպանման, բնական վերաճի
և անտառածածկ տարածքների ընդլայնման ապահովումը:
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Մեկնաբանություն
ՀՀ ԱՕ-ի այս հոդվածն ամրագրում է անտառապատման և
անտառավերականգնման հիﬓական նպատակները:
Անտառավերականգնման ﬕջոցով անտառագոյացումը կարող
է ընթանալ արհեստական (ցանքս) և բնական ճանապարհով (բնական վերաճ): Ի տարբերություն անտառավերականգնման, անտառապատուﬓ իրականացվում է անտառային և այլ նշանակության
հողերի ոչ անտառածածկ տարածքներում` արհեստական անտառային մշակույթների հիﬓման և աճեցման ﬕջոցով: Անտառավերականգնման և անտառապատման իրականացուﬓ անտառի սեփականատիրոջ պարտականությունն է (ՀՀ ԱՕ, հոդված 5):
ՀՀ ԱՕ-ը բավական մակերեսորեն է կարգավորում անտառապատման և անտառավերականգնման աշխատանքների իրականացման գործընթացը: Օրինակ` այս հոդվածի պարագայում
օրենսդիրը սահմանափակվել է ﬕայն անտառավերականգնման նպատակների թվարկմամբ: Մինչդեռ հոդվածում պետք է
տեղ գտնեին դրույթներ անտառավերականգնման և անտառապատման աշխատանքների կատարման ժամանակացույցի և աշխատանքների ծավալի որոշման (օրինակ` ՀՀ ԱՕ-ն ամրագրում
է, որ անտառավերականգնման աշխատանքների կատարումը պարտադիր է համատարած սանիտարական հատուﬓերի
իրականացուﬕց հետո), անտառավերականգնման և անտառապատման նախագծերի մշակման իրավական հիմքերի (եթե
իրավաստեղծ մարﬕնը նման նախագծերի մշակումը համարում
է անհրաժեշտ) վերաբերյալ:
ՀՀ ԱՕ-ի 14-րդ հոդվածի համաձայն` անտառավերականգնման և անտառապատման աշխատանքների ծավալը պետք է
որոշվի անտառաշինության արդյունքում և պետք է ամրագրվի
անտառաշինական նախագծերում:
Այն դեպքերում, երբ անտառահատում իրականացնող սուբյեկտի վրա ﬕաժամանակ դրվում է անտառավերականգնման
պարտականություն, անտառահատման տոմսը ներառում է նաև
անտառավերականգնման աշխատանքների պայմանները:
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«ՀՀ անտառի ազգային ծրագիրը հաստատելու մասին» ՀՀ
կառավարության N 1232-Ն որոշմամբ նախատեսված ﬕջոցառուﬓերի համակարգում ներառված է նաև անտառավերականգնման և անտառապատման աշխատանքների արդյունավետության բարձրացմանն ուղղված գործողությունների ցանկը:
Այդ ցանկում նախատեսվում է անտառավերականգնման և անտառապատման իրավական բազայի կատարելագործման պահանջ: Սակայն այդ իրավական բազան գրեթե բացակայում է,
հետևաբար պետք է խոսել դրա ստեղծման և կատարելագործման մասին:
Հոդված 29. Անտառավերականգնումը
1. Անտառավերականգնման աշխատանքներն իրականացվում
են անտառային հողերի այրված, հատված և այլ բացասական
գործոնների ազդեցությունից անտառազուրկ՝ նախկինում անտառածածկ տարածքների վերականգնման և բնական վերաճի
ապահովման նպատակով:
2. Անտառավերականգնման աշխատանքների ծավալների
և ձևերի ընտրությունը, ինչպես նաև այդ աշխատանքների համար տնտեսապես արժեքավոր ծառատեսակների ընտրությունը
կատարում են անտառի սեփականատերերը, անտառային տնտեսություն վարող իրավաբանական և ֆիզիկական անձինք`
անտառաշինական
նախագծերի,
անտառավերականգնման
հրահանգի և անտառատնկարկներն անտառի շարք փոխադրելու կարգի համաձայն:
3. Անտառատնկարկներն անտառի շարք փոխադրելու կարգը
սահմանում է պետական կառավարման լիազորված մարﬕնը:
Մեկնաբանություն
1-2. ՀՀ ԱՕ-ի 3-րդ հոդվածն ամրագրում է, որ անտառավերականգնումը նախկինում անտառածածկ տարածքների վերականգնուﬓ ու բնական վերաճի ապահովուﬓ է:
Այս հոդվածի համաձայն` անտառավերականգնման աշխատանքների ծավալները և ձևերը, ինչպես նաև այդ աշխատա-

ԳԼԽ 9

109

նքների համար տնտեսապես արժեքավոր ծառատեսակներն
ընտրում են անտառի սեփականատերերը (տե՛ս 5-րդ հոդվածի
ﬔկնաբանությունը), անտառային տնտեսություն վարող ֆիզիկական և իրավաբանական անձինք (տե՛ս 18-րդ հոդվածի ﬔկնաբանությունը)` անտառաշինական նախագծերի (տե՛ս 15-րդ
հոդվածի ﬔկնաբանությունը), անտառավերականգնման հրահանգի և անտառատնկարկներն67 անտառի շարքը փոխադրելու կարգին համապատասխան: ՀՀ ԳՆ-ն մշակել է անտառավերականգնման և անտառապատման հրահանգների նախագծեր,
որոնց հաստատուﬕց հետո կստեղծվեն իրավական հիմքեր այդ
հարաբերությունների կարգավորման համար:
3. «Անտառատնկարկներն անտառի շարքը փոխադրելու կարգը հաստատելու մասին» նախարարի հրամանի նախագիծ նույնպես մշակվել է ՀՀ ԳՆ-ի կողﬕց, որը ﬕնչև օրս չի հաստատվել:
Իրավական կարգավորման այսպիսի բացի պայմաններում
անտառի սեփականատերն ազատ է անտառավերականգնման
աշխատանքների ծավալների և ձևերի ընտրության հարցում:
Հնարավոր պահանջները կարող են ամրագրվել անտառաշինական նախագծերում:
Հոդված 30. Անտառապատումը
1. Անտառապատումը, ոչ անտառածածկ անտառային հողերի,
ինչպես նաև այլ նպատակային նշանակության հողերի վրա
տնկման և ցանքի ﬕջոցով արհեստական անտառային մշակույթների հիﬓադրուﬓ ու աճեցուﬓ է:
2. Ոչ անտառածածկ անտառային հողերի անտառապատուﬓ
իրականացվում է անտառաշինական նախագծերի, անտառապատման հրահանգին և անտառատնկարկներն անտառի շարք
փոխադրելու կարգի համաձայն:
67 Անտառատնկարկի հասկացությունը տրվում է «Բուսական աշխարհի մասին»
ՀՀ օրենքի 2-րդ հոդվածում. անտառատնկարկ` անտառային ծառատեսակների
տնկիներով հիﬓադրված արհեստական անտառ կամ անտառաշերտ, որն
ունի անտառավերականգնողական, դաշտապաշտպան, հողապաշտպան և
այլ նշանակություն:
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3. Անտառապատման և անտառավերականգնման հրահանգները հաստատում է պետական կառավարման լիազորված մարﬕնը:
Մեկնաբանություն
1. Անտառապատուﬓ իրականացվում է ոչ անտառածածկ անտառային հողերում, ինչպես նաև այլ նպատակային նշանակության հողերում: Այլ նպատակային նշանակության հողերի վրա
անտառապատման իրականացումը չի ենթադրում հողերի նպատակային նշանակության փոփոխում, քանի որ ՀՀ ԱՕ-ը հնարավոր է համարում անտառների առկայությունն այլ նշանակության
հողերի վրա: Անտառապատման իրականացումը կարող է ﬕայն
հիմք հանդիսանալ ՀՀ ՀՕ-ով սահմանված կարգով այլ հողերն
անտառային նշանակության հողերի շարքը փոխադրելու համար:
2-3. Ինչպես ՀՀ ԱՕ-ի 29-րդ, այնպես էլ այս հոդվածը հղում է
կատարում ﬕ շարք ենթաօրենսդրական ակտերի, որոնք ﬕնչև
օրս չեն ընդունվել:
 Օրինակ` անտառատնկարկներն անտառի շարքը փոխադրելու կարգը հաստատելու մասին նախարարի հրամանի նախագծում նախատեսված են 1. ﬕակցված անտառամշակույթներն անտառածածկ
տարածք փոխադրելու հիﬓական ցուցանիշները, 2. սաղարթի ﬕակցման չափանիշները, 3. փորձահրապարակների հիﬓման պայմանները և այլն:

Անտառավերականգնման և անտառապատման հարաբերությունների իրավական կարգավորման բացը լրացնելու համար
անհրաժեշտ է վերանայել մշակված նախագծերը` դրանք հաստատելու նպատակով: Հակառակ պարագայում անտառապատման աշխատանքների կատարման գործընթացն ուղղակի կախվածության ﬔջ է դրվում անտառի սեփականատիրոջ (պետական
սեփականություն հանդիսացող անտառների պարագայում պետական կառավարման լիազոր մարﬓի) հայեցողությունից:
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Այս հոդվածի երրորդ մասում նախատեսված հրահանգների
հաստատմանն անդրադարձել ենք նախորդ հոդվածի ﬔկնաբանության շրջանակներում:
Հոդված 31.

Անտառային սերﬔրի մթերումը և տնկանյութի
աճեցումը

1. Անտառավերականգնման, անտառապատման նպատակներով անտառային սերﬔրի մթերումը և տնկանյութի աճեցուﬓ
իրականացվում են անտառասերﬓային և տնկարանային տնտեսության վարման կանոնների համաձայն:
2. Անտառասերﬓային և տնկարանային տնտեսության վարման կանոնները հաստատում է պետական կառավարման լիազորված մարﬕնը:
Մեկնաբանություն
ՀՀ ԱՕ-ի այս հոդվածն ընդաﬔնը սահմանում է անտառասերﬓային և տնկարանային տնտեսության վարման կանոնների
հաստատման պահանջ: Գործնականում բավականին հազվադեպ է, երբ օրենսգրքի ﬔկ հոդված առանձնացվում է ենթաօրենսդրական ակտի ընդունման պահանջ սահմանելու համար:
«Անտառասերﬓային և տնկարանային տնտեսությունների վարման կանոնները հաստատելու մասին» նախարարի հրամանի
բավականին ծավալուն նախագիծ մշակվել է ՀՀ ԳՆ-ի կողﬕց:
ՀՀ ﬕ քանի մարզերում այս և ﬕ շարք այլ նախագծերի վերաբերյալ անցկացվել են հանրային քննարկուﬓեր: Նախագիծը
դեռ չի ընդունվել դրանում որոշակի թերությունների առկայության պատճառով:
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Անտառօգտագործուﬓ անտառների կառավարման կենտրոնական ինստիտուտներից է, որի համալիր կարգավորմանն են ուղղված ՀՀ ԱՕ-ի ﬕ շարք հոդվածներ:
Այս գլխի ﬔկնաբանության շրջանակներում ներկայացվում են
անտառօգտագործման տրամադրելու կարգը, պայմանները, իրավունքի ծագման հիմքերը, անտառօգտագործողների իրավունքներն
ու պարտականությունները, անտառօգտագործման յուրաքանչյուր
տեսակի իրականացման վերաբերյալ իրավական պահանջները և
անտառօգտագործման առանձնահատկությունները յուրաքանչյուր
նշանակության անտառում:
Հոդվածների բովանդակության վերլուծության, պարզաբանման
արդյուքնում ներկայացվել են իրավական կարգավորման կատարելագործման վերաբերյալ առաջարկներ և գոյություն ունեցող անհամապատասխանությունների հաղթահարման հնարավոր ուղիներ:
Հոդված 32. Անտառները կամ անտառային հողերն
օգտագործման տրամադրելը
1. Անտառների և անտառային հողերի սեփականատերերն
անտառները կամ անտառային հողերն օգտագործման են տրամադրում անհատույց կամ վարձակալության իրավունքով, ինչպես նաև սույն օրենսգրքով նախատեսված այլ նպատակներով:
2. Պետական անտառները կամ անտառային հողերն անհատույց օգտագործման են տրամադրվում օրենքով և այլ նորմատիվ իրավական ակտերով նախատեսված դեպքերում:
3. Վարձակալության և օգտագործման իրավունքի հետ կապված հարաբերությունները կարգավորվում են Քաղաքացիական,
Հողային և սույն օրենսգրքերով:
4. Պետական անտառները և անտառային հողերն օգտագործման տալու կարգը սահմանում է Հայաստանի Հանրապետության կառավարությունը:
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Մեկնաբանություն
1. ՀՀ ԱՕ-ի սույն գլխի առաջին հոդվածը սահմանում է ընդհանուր կանոններ անտառներն ու անտառային հողերն օգտագործման տրամադրելու վերաբերյալ: Անտառներն ու անտառային
հողերն օգտագործման են տրամադրվում անհատույց կամ վարձակալությամբ: Վարձակալության իրավունքով անտառի կամ
անտառային հողի փոխանցման դեպքում վարձատուն վարձակալից ձեռք է բերում անտառի որոշակի տարածքում անտառօգտագործման տեսակների իրականացման իրավունք` վճարի դիմաց, անտառի իրավական ռեժիﬕն համապատասխան:
2-3. ՀՀ քաղ. օր.-ի, ՀՀ ՀՕ-ի դրույթների` անտառների կառավարման ոլորտի հարաբերությունների կարգավորման նկատմամբ կիրառելիության սահմանների մասին վերլուծությանը կարող եք ծանոթանալ 2-րդ գլխի ﬔկնաբանության շրջանակներում:
4. Անհատույց կամ վարձակալությամբ անտառներն օգտագործման տրամադրելն անհրաժեշտ է տարբերել պետական
անտառային հողերն անհատույց կամ վարձակալության իրավունքով օգտագործման տրամադրելուց:
Անտառներն անհատույց կարող են օգտագործվել քաղաքացիների կողﬕց ընդհանուր անտառօգտագործում իրականացնելիս: Մյուս բոլոր դեպքերում անտառների օգտագործուﬓ իրականացվում է վճարի դիմաց:
Անտառային հողերն անհատույց օգտագործման իրավունքով
տրամադրման ՀՀ օրենսդրությամբ նախատեսված ﬕակ դեպքը
սահմանված է ՀՀ ԱՕ-ի 33-րդ հոդվածում: Այս եզրահանգման
համար որոշիչ նշանակություն ունի ՀՀ կառավարության N 806-Ն
որոշման 10-րդ կետով նախատեսված հետևյալ պայմանը. անտառային հողերն անհատույց օգտագործման կարող են տրամադրվել ՀՀ ԱՕ-ով և ՀՀ ՀՕ-ով68 սահմանված դեպքերում: Հիմք

68 ՀՀ կառավարության այս որոշման ﬔջ ՀՀ հողային օրենսգիրքը հիշատակվում է փոքրատառով և առանց Հայաստանի Հանրապետություն
արտահայտության: Նույն սխալը թույլ է տրված այս հոդվածի 3-րդ մասում՝
ՀՀ հողային օրենսգիրքը և ՀՀ քաղաքացիական օրենսգիրքը հիշատակելիս:
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ընդունելով ՀՀ ՀՕ-ի 47–րդ և ՀՀ ԱՕ-ի 33-րդ հոդվածի պահանջները` հնարավոր է եզրակացնել, որ անտառապատման նպատակով պետական անտառային հողերը տրամադրվում են անհատույց (մշտական) օգտագործման իրավունքով` հետագայում
դրանց նկատմամբ սեփականության իրավունքի ձեռքբերման
հնարավորությամբ:
ՀՀ կառավարության N 806-Ն որոշման մյուս կետերը վերաբերում են անտառներն ու անտառային հողերը վճարի դիմաց
օգտագործման տրամադրելուն: Այս դեպքում անտառօգտագործման յուրաքանչյուր տեսակի իրականացման համար սահմանվում են առանձնահատուկ պայմաններ, որոնց կանդրադառնանք հաջորդող հոդվածները ﬔկնաբանելիս:
Հոդված 33. Անտառապատման նպատակով պետական
անտառային հողերն անհատույց
օգտագործման տրամադրելը
1. Պետական անտառային հողերը ոչ անտառածածկ և բնական վերաճ չունեցող տարածքներում կարող են տրամադրվել
անհատույց օգտագործման անտառի նկատմամբ սեփականության իրավունքի ձեռքբերման պայմանով, եթե օգտագործողներն իրենց սեփական ﬕջոցներով, անտառապատման կանոններին համապատասխան, իրականացնում են անտառապատում,
և դրանք փոխադրվում են անտառի շարք: Անտառի շարք փոխադրելու փաստը հաստատվում է սույն օրենսգրքի և կողﬔրի
ﬕջև կնքված պայմանագրի հիման վրա կազմած ակտով, որը
անտառի սեփականության իրավունքի ձեռքբերման հիմքն է:
2. Անտառային հողերի անհատույց օգտագործման պայմանագիրը կնքվում է Հայաստանի Հանրապետության օրենսդրությամբ սահմանված կարգով:
Մեկնաբանություն
1. ՀՀ ԱՕ-ի 33-րդ հոդվածով նախատեսված կարգով անտառային հողերի անհատույց օգտագործման տրամադրելու պայմաններին անդրադարձել ենք նախորդ հոդվածը ﬔկնաբանե-
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լիս: Անհրաժեշտ է նկատի ունենալ, որ պետական անտառային
հողերից անհատույց օգտագործման կարող են տրամադրվել ոչ
անտառածածկ և բնական վերաճ չունեցող տարածքները:
ՀՀ ԱՕ-ի 33-րդ հոդվածի 1-ին մասում անտառային հողերի վրա
հիﬓված անտառների նկատմամբ սեփականության իրավունքի
ձեռքբերման հնարավորության նախատեսուﬓ ամբողջությամբ
չի բխում ՀՀ ԱՕ-ի 4-րդ հոդվածի ամրագրած մոտեցուﬓերից
(իրավաբանական, ֆիզիկական անձինք և համայնքը անտառի նկատմամբ ձեռք են բերում սեփականության իրավունք, եթե
հիﬓել են այդպիսի անտառներ իրենց սեփականության իրավունքով պատկանող հողերի վրա): ՀՀ ԱՕ-ի 33-րդ հոդվածի
դրույթը բացառություն է ընդհանուր կանոնից, քանի որ թույլ է
տալիս ձեռք բերել անտառի նկատմամբ սեփականության իրավունք` չունենալով այդպիսի իրավունք հողամասի նկատմամբ:
2. Անտառային հողերի նկատմամբ օգտագործման իրավունք
ձեռք բերելու համար անհրաժեշտ է ներկայացնել հայտ, որը
ենթակա է քննարկման: Անտառապատման նպատակով պետական անտառային հողերը տրամադրելիս նախատեսվում է
նաև անտառապատման նախագծի ներկայացման հնարավորություն: Այդ հողերը կարող են տրամադրվել ինչպես մրցույթով, այնպես էլ առանց մրցութի: Առանց մրցույթի տրամադրման
դեպքում հայտի քննարկման արդյունքում լիազորված մարﬓի
համաձայնությամբ տրամադրողն («Հայանտառ» ՊՈԱԿ-ը) անտառային հողը հանձնում է անհատույց օգտագործման: Մրցույթի պարագայում լիազորված մարﬓի համաձայնությունը հիմք
է մրցույթի անցկացման համար: Մրցույթում հաղթող է ճանաչվում այն մասնակիցը, որն ընդունում է մրցույթի պայմանները
և առաջարկում հնարավորինս կարճ ժամկետ ու առավելագույն
ներդրուﬓեր: Մրցույթի արդյունքների հիման վրա 15-օրյա ժամկետում կնքվում է պայմանագիր: Անտառապատված տարածքների փոխադրուﬓ անտառների շարք հաստատվում է ակտով,
որն անտառի նկատմամբ սեփականության իրավունքի ձեռքբերման հիմքն է: Իհարկե, անհրաժեշտ է նկատի ունենալ, որ ան-
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տառի նկատմամբ իրավունքի լիարժեք իրականացման համար
պահանջվում է այդ իրավունքի պետական գրանցում՝ օրենքով
սահմանված կարգով (ավելի մանրամասն տե՛ս ՀՀ կառավարության «Պետական անտառները և անտառային հողերն օգտագործման տալու կարգը սահմանելու մասին» N 806-Ն որոշման
համապատասխան դրույթները):
Հոդված 34. Անտառօգտագործողները
1. Անտառօգտագործողները պարտավոր են`
ա) անտառները և անտառային հողերն օգտագործել դրանց
նպատակային նշանակությանը համապատասխան.
բ) ապահովել անտառների սանիտարական վիճակի պահպանությունը.
գ) կանխարգելել հողատարման առաջացումը և այլ բացասական ազդեցություններն անտառների վիճակի վրա.
դ) թույլ չտալ գերհատուﬓեր և թերհատուﬓեր, մթերված
բնափայտը չթողնել հատատեղերում և անտառներում.
ե) մաքրել հատատեղերը հատուﬓերի ﬓացորդներից.
զ) պահպանել հրդեհային անվտանգության կանոնները և
իրականացնել հակահրդեհային ﬕջոցառուﬓեր.
է) հատուցել կամ վերականգնել անտառօգտագործման հետևանքով անտառներին և անտառային հողերին պատճառված ﬖասը.
ը) չﬖասել հարակից անտառային հողերն օգտագործվող
տարածքում հատուﬓեր կատարելիս.
թ) ապահովել բուսական և կենդանական աշխարհի՝ Հայաստանի Հանրապետության Կարﬕր գրքում գրանցված հազվագյուտ և անհետացող տեսակների պահպանությունը.
ժ) կատարել սույն օրենսգրքով սահմանված այլ պահանջներ:
2. Անտառօգտագործողներն իրավունք ունեն`
ա) իրականացնելու ﬕայն անտառօգտագործման այն տեսակները և ﬕայն այն ծավալներով, որպիսիք նշված են
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անտառօգտագործման իրավունք տվող փաստաթղթերում.
բ) ինքնուրույն ընտրելու անտառօգտագործման իրականացման տնտեսական գործունեության ձևերը.
գ) սահմանված կարգով բացելու անտառատնտեսական
նշանակության ճանապարհներ, սարքավորելու անտառային արտադրանքի պահեստավորման համար հարթակներ, կառուցելու ժամանակավոր արտադրական և
տնտեսական շինություններ, կազմակերպելու ավտոտրանսպորտի կանգառման տեղեր` անտառաշինական
նախագծերին համապատասխան: Անտառօգտագործողների գործունեությանը ﬕջամտելն արգելվում է, բացառությամբ անտառային և բնապահպանական այլ օրենսդրության խախտման դեպքերի:
Անտառօգտագործողների խախտված իրավունքները ենթակա են վերականգնման:
3. Անտառային հողերում անտառային տնտեսության կարիքների համար շինարարական աշխատանքները կարող են իրականացվել Հայաստանի Հանրապետության հողային օրենսգրքով սահմանված կարգով:
Մեկնաբանություն
1. ՀՀ ԱՕ-ի այս հոդվածը նախատեսում է անտառօգտագործողների իրավունքների և պարտականությունների բավականին
ընդարձակ ցանկ:
Անտառօգտագործողի առաջին պարտականությունն անտառների օգտագործուﬓ է՝ դրանց նպատակային նշանակությանը
համապատասխան: Անտառների նպատակային նշանակությունը սահմանվում է ՀՀ ԱO-ի 10-րդ հոդվածում: Անտառային հողերի, որպես ՀՀ հողային ֆոնդի կազﬕ ﬔջ մտնող ինքնուրույն
կատեգորիայի, իրավական ռեժիմը սահմանված է ՀՀ ՀՕ-ի 25րդ հոդվածում: Ինչպես անտառների, այնպես էլ անտառային
հողերի ըստ նպատակային նշանակության օգտագործման պահանջը տվյալ ռեսուրսի իրավական ռեժիﬕ որոշիչ տարրն է: Ոչ
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նպատակային նշանակությամբ օգտագործման բացասական
հետևանքները` ﬖասները, պետք է հատուցվեն օգտագործողի
կողﬕց:
Անտառօգտագործողները պարտավոր են ապահովել նաև անտառների սանիտարական վիճակի պահպանությունը: Անտառների սանիտարական վիճակն անտառի բնութագիր է, որն ունի
անտառների աղբոտվածության, չորացող և ցցաչոր ծառերի առկայության հատկանիշները: Անտառների սանիտարական վիճակի
գնահատուﬓ իրականացվում է անտառապաթոլոգիական ուսումնասիրությունների ﬕջոցով69: Անտառի պատշաճ սանիտարական
վիճակի պահպանման համար անհրաժեշտ է հետևել որոշակի
ստանդարտների, որոնցով հաստատվում են սանիտարական կանոնները (ՀՀ-ում այդպիսի ստանդարտներ չեն հաստատվել):
Անտառօգտագործողը պարտավոր է կանխել հողատարման
(ջրային և հողային) առաջացումը և անտառների վիճակի վրա
բացասական այլ ազդեցությունները: Հողատարման կանխարգելումը, որպես հողամասի թույլատրված օգտագործման բաղկացուցիչ պահանջ, ամրագրված է նաև ՀՀ ՀՕ-ում: Որպես հողերի պահպանության ﬕջոցառում այն նաև հողաշինարարության
գործողություններից է: Անտառային հողերի վրա այլ բացասական ազդեցություններ են հողերի աղտոտուﬓ արտադրական և
կենցաղային թափոններով, քիﬕական և ռադիոակտիվ նյութերով, անապատացումը, կարծրացումը և այլն:
Առաջնորդվելով անտառաշինության նախագծում ամրագրված հատուﬓերի կատարման տեղի, կարգի և եղանակների,
ինչպես նաև բոլոր տեսակի հատուﬓերի ծավալների հաշվարկներով և անտառօգտագործման իրավունքը հավաստող փաստաթղթերի պայմաններով` անտառօգտագործողը պարտավոր
է թույլ չտալ գերհատուﬓեր և թերհատուﬓեր: Հատման յուրաքանչյուր տեսակի իրականացման պայմանները սահմանվում են
ինչպես ՀՀ ԱՕ-ով, այնպես էլ դրա հիման վրա ընդունված այլ
իրավական ակտերով (օրինակ` ՀՀ կառավարության «Խնամքի
69
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և սանիտարական հատուﬓերի իրականացման կարգը սահմանելու մասին» N 897-Ն որոշում, ՀՀ կառավարության «Արտադրական նշանակության անտառներում անտառավերականգնման հատուﬓերի իրականացման կարգը սահմանելու մասին»
N 1412-Ն որոշում և այլն):
Անտառօգտագործողների պարտականությունների շարքին
են դասվում մթերված բնափայտը հատատեղերում և անտառներում չթողնելը և հատատեղերը հատուﬓերի ﬓացորդներից
մաքրելը:
Անտառներում հրդեհային անվտանգության կանոնները սահմանվում են ՀՀ կառավարության 1998 թ-ին ընդունված «ՀՀ անտառներում հրդեհային անվտանգության կանոնները հաստատելու մասին» N 589 որոշմամբ: Այդ որոշման համաձայն՝ ՀՀ-ում
հրդեհավտանգ ժամանակաշրջան է համարվում անտառում ձյունածածկի վերացման պահից ﬕնչև նոր ձյունածածկի գոյացման
ﬕջև ընկած ժամանակահատվածը, որի ընթացքում յուրաքանչյուր ոք պարտավոր է պահպանել հրդեհային անվտանգության
ընդհանուր կանոնները: Նախատեսվում են նաև հատուկ կանոններ անտառներում որոշակի տեսակի գործունեության իրականացնողների համար. օրինակ` հրդեհային անվտանգության
ապահովումը գիտահետազոտական, նախագծահետախուզական և այլ աշխատանքների կատարման ժամանակ:
Անտառօգտագործման հետևանքով անտառներին և անտառային հողերին պատճառված ﬖասի հատուցման կամ վերականգնման մասին ավելի մանրամասն տե´ս ուղեցույցի 5-րդ և
6-րդ մասերի ﬔկնաբանությունը:
ՀՀ կառավարության 2010 թ-ի հունվարի 29-ի 73-Ն և 71-Ն որոշուﬓերով համապատասխանաբար հաստատվել են բույսերի և
կենդանիների Կարﬕր գրքերը, որոնց տվյալների հիման վրա
անտառօգտագործողները պարտավոր են ապահովել դրանց
պահպանությունը:
Մեկնաբանվող հոդվածի պարտականությունները սպառիչ
չեն և ՀՀ ԱՕ-ով անտառօգտագործողների համար սահմանվում
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են նաև այլ պարտականություններ (օրինակ` անտառների պահպանությունը բնական ﬖասակար ազդեցությունից համաձայն
ՀՀ ԱՕ-ի 22-րդ հոդված):
2. Անտառօգտագործման իրավունք հավաստող փաստաթղթեր են համարվում անտառահատման տոմսը, անտառային
տոմսը և օգտագործման պայմանագիրը, որոնք հանդիսանում
են օգտագործման թույլտվություն: Անտառօգտագործման իրականացման տնտեսական գործունեության ձևն ինքնուրույն ընտրելու անտառօգտագործողի իրավունքը երաշխավորում է ստացված արդյունքի տնօրինման ազատությունը: Օրինակ` կողﬓակի
անտառօգտագործում իրականացնող սուբյեկտն ազատ է ստացված անտառային ռեսուրսի տնօրինման ձևերի և եղանակների
ընտրության գործում:
Անտառօգտագործողին վերապահված վերջին իրավունքը
հնարավորություն է ընձեռում նրան առավել լիարժեք իրականացնելու անտառօգտագործում: Միաժամանակ այդ իրավունքի բովանդակությունը կազմող գործողությունների կատարման
համար օրենսդրությամբ նախատեսվում է հատուկ կարգ:
ՀՀ ԱՕ-ով սահմանված` անտառօգտագործողների գործողություններին ﬕջամտելու արգելքը բխում է իրավական կարգավորման ընդհանուր պահանջներից: Այս պահանջի իրականացմանը
նպաստում է անտառային իրավահարաբերությունների վերաբերյալ նորմատիվ-իրավական կարգավորման ամբողջ բազան:
Այդուհանդերձ, ﬔկնաբանման կարիք ունի «ﬕջամտություն»
եզրույթը: Եթե ﬕջամտություն համարում ենք պետական մարﬕնների կողﬕց անօրինական գործողությունների կատարումը, ապա նույն կանոնում նախատեսված անտառային և բնապահպանական այլ օրենսդրության խախտման վերաբերյալ
բացառությունն անհամարժեք է գործունեությանը ﬕջամտելու
արգելքին: Նման հետևությունը բխում է այն կանխավարկածից, որ վարչական կամ այլ պատասխանատվություն կարող է
կիրառվել ﬕայն օրենքով սահմանված կարգով, այսինքն՝ օրինականության սկզբունքի հիման վրա: Այն դեպքերում, երբ ան-
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տառօգտագործողը խախտում է օրենսդրությամբ սահմանված
պահանջները, նրա նկատմամբ պատասխանատվության ﬕջոցների կիրառումը չի համարվում ﬕջամտություն անտառօգտագործողի գործունեությանը: Ուստի այս նորﬓ անհրաժեշտ է վերաձևակերպել կամ դուրս բերել ՀՀ ԱՕ-ից:
Նույն դիտողությունը վերաբերում է նաև անտառօգտագործողի խախտված իրավունքների վերականգնման պահանջին:
Խախտված իրավունքի վերականգնուﬓ իրականացվում է ՀՀ
օրե նսդրությամբ նախատեսված կարգավորման ընդհանուր
կանոնների համակարգում: Եթե խախտված իրավունքների
վերականգնման առանձնահատուկ կանոններ չպետք է սահմանվեն, ապա նման ընդհանուր դրույթի գոյությունն անիմաստ է:
3. Այս հոդվածի 3-րդ մա սը հղում է ՀՀ ՀՕ-ին` նշե լով, որ
ան տառային հողե րում ան տա ռային տն տե սության կա րիք ների հա մար շինա րա րական աշխա տա նք նե րը կա րող են իրականացվել այդ օրե նսգր քով սահմանված կար գով: ՀՀ ՀՕ-ի
25-րդ հոդվածը 2005 թ-ին լրացվել է 4.1 մասով, համա ձայն
ո րի՝ անտա ռային հողերն օրե նսդրությա մբ սահման ված դեպքերում և կարգով կարող են տրա մա դր վել վար ձա կա լու թյա մբ
շենքեր, շի նություն ներ կա ռուցելու նպա տա կո վ՝ բա ցա ռա պես
ան տառային տնտե սության կարիք ների հա մար: Հետևա բար,
այդ հողերը կա րող են տրա մա դր վել վարձա կա լության իրավունքով:
Հոդված 35. Անտառօգտագործման տեսակները
անտառներում
Առանց անտառային էկոհամակարգին ﬖաս հասցնելու՝ անտառներում կարող են իրականացվել անտառօգտագործման
հետևյալ տեսակները.
ա) բնափայտի մթերում.
բ) երկրորդական անտառանյութի մթերում.
գ) կողﬓակի անտառօգտագործում.
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դ) կենդանական աշխարհի վերարտադրության կազմակերպման և օգտագործման նպատակներով անտառօգտագործում.
ե) գիտահետազոտական նպատակներով անտառօգտագործում.
զ) մշակութային, առողջարարական, սպորտի, հանգստի և
զբոսաշրջության նպատակներով անտառօգտագործում:
Մեկնաբանություն
Յուրաքանչյուր պետության անտառային օրենսդրության ﬔջ
անտառօգտագործման տեսակները տարբեր են:
 Օրինակ` Ռուսաստանի Դաշնության 2006 թ-ի անտառային օրենսգիրքը նախատեսում է անտառօգտագործման 15 և ավելի տեսակ`
ներառյալ ջրամբարների կառուցումը, էլեկտրահաղորդալարերի
անցկացումը և այլն: Եթե անտառօգտագործման տեսակ է համարվում անտառներում կենդանական աշխարհի վերարտադրության
կազմակերպումը (անտառային պաշարի ﬕջնորդավորված օգտագործում), ապա էլեկտրահաղորդալարերի անցկացումը որպես անտառօգտագործման ինքնուրույն տեսակ դիտարկելը կարող է արդարացված լինել:

Անտառօգտագործման վերոգրյալ վեց տեսակը կարելի է խմբավորել որոշակի չափանիշների հիման վրա: Օրինակ` առաջին
երեք տեսակի դեպքում անտառօգտագործողը սպառում է անտառային պաշարներ, իսկ մյուս երեք տեսակի դեպքում՝ անտառից վերցնում է դրա օգտակար հատկությունները` առանց
ռեսուրսի նյութականացված օգտագործման: Այսպես, բնափայտի մթերումը ենթադրում է արմատից հատված ծառերի դուրսբերում անտառից, իսկ գիտահետազոտական նպատակներով
անտառօգտագործում իրականացնելիս անտառը ծառայում է
որպես օպերացիոն հիմք` տարածք: ՀՀ ԱՕ-ը չի սահմանում անտառների` ﬕաժամանակ ﬕ քանի նպատակներով օգտագոր-
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ծելու հնարավորությունը (օրինակ` բնափայտի և երկրորդական
անտառանյութի մթերում ﬕևնույն սուբյեկտի կողﬕց): Սակայն
ՀՀ կառավարության N 806-Ն որոշման 8-րդ կետի համաձայն.
«Հաշվի առնելով անտառների և անտառային հողերի նպատակային և գործառնական նշանակությունը` դրանք ﬕաժամանակ
կարող են տրամադրվել անտառօգտագործման ﬔկ և ավելի
տեսակներով, ﬔկ կամ ավելի թվով օգտագործողների»: Կարծում ենք, որ այս սկզբունքը պետք է ամրագրվի ՀՀ ԱՕ այս հոդվածում70:
Անտառօգտագործման յուրաքանչյուր տեսակի իրականացման առանձնահատկությունները սահմանվում են ՀՀ ԱՕ-ի հաջորդող հոդվածներում և դրանց հիման վրա ընդունված այլ
իրավական ակտերում:
Հոդված 36. Բնափայտի մթերումը
1. Արտադրական նշանակության պետական և համայնքային
անտառներում բնափայտի մթերուﬓ իրականացվում է ﬕջանկյալ (խնամքի) և սանիտարական հատուﬓերի, իսկ հասուն և
գերհասուն ծառուտներում` անտառավերականգնման հատումների արդյունքում:
2. Պաշտպանական և հատուկ նշանակության անտառներում
բնափայտի մթերուﬓ իրականացվում է ﬕջանկյալ (խնամքի) և
սանիտարական հատուﬓերի արդյունքում, բացառությամբ պետական արգելոցների:
3. Բնափայտի մթերուﬓ իրականացվում և տարեկան հաշվարկային հատատեղերը որոշվում են անտառաշինական նախագծերի հիման վրա: Անտառաշինական նախագծերի բացակայության կամ ժամկետանց ճանաչվելու դեպքում բնափայտի
մթերուﬓ իրականացվում է պետական կառավարման լիազորված մարﬓի ստեղծած մասնագիտական հանձնաժողոﬖերի
70 ՀՀ ԱՕ-ի և դրա հիման վրա ընդունված ենթաօրենսդրական ակտերի փոխհարաբերակցության վերաբերյալ ներկայացված նկատառումը դասական
օրինակ է ՀՀ ԱՕ-ով կարգավորվող հարաբերությունների շրջանակը ճիշտ
որոշելու համար:
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փաստացի ուսուﬓասիրությունների և եզրակացությունների
հիման վրա:
4. Բնափայտի մթերման կարգը պետական և համայնքային
անտառներում հաստատում է պետական կառավարման լիազորված մարﬕնը:
Մեկնաբանություն
3. Նախորդող հոդվածները ﬔկնաբանելիս անդրադարձել
ենք յուրաքանչյուր կատեգորիայի անտառում անտառհատումների իրականացման պահանջներին, ուստի անﬕջապես կանդրադառնանք սույն հոդվածի 3-րդ մասին, որի համաձայն՝
տարեկան հատատեղերը հաստատվում են անտառաշինական
նախագծերի հիման վրա: Սակայն այդ հարաբերությունները ﬕջնորդավորվում են նաև այլ իրավական ակտերով: Մասնավորապես, ՀՀ կառավարության «Հատման գծով բնափայտի մթերման
տարեկան նորմայի (հաշվարկային հատատեղի) հաշվարկման և
հաստատման կարգը հաստատելու մասին» 2004 թ-ի նոյեմբերի
25-ի N 1933-Ն որոշումը71 սահմանում է հատատեղերին առնչվող
ﬕ քանի հասկացություններ (հաշվարկային հատատեղ, հատման շրջանառություն, բնափայտի մթերում, հատման տարիք72) և
բնափայտի մթերման տարեկան նորմայի որոշման հիմքում ընկած փաստաթղթերի ցանկը, այն է.
ա) անտառաշինական նախագծերի73 հիման վրա կազմված
անտառների կառավարման պլանները,
բ) անտառաշինական նախագծերի բացակայության կամ
ժամկետանց ճանաչվելու դեպքում՝ մասնագիտական
հանձնաժողոﬖերի փաստացի ուսուﬓասիրությունները և
եզրակացությունները,
71 Ընդունվել է 25.11.2004թ., ուժի ﬔջ է մտել 05.02.2005թ., ՀՀՊՏ
2005.02.04/10(382):
72 Վերջին երկուսը բառացիորեն կրկնում են ՀՀ ԱՕ-ում ամրագրված հասկացությունները:
73 «Անտառաշինական նախագծեր» արտահայտության փոխարեն ՀՀ ԱՕ-ում պետք
է նշվեր «անտառշինության» արտահայտությունը, քանի որ անտառաշինական
նախագիծը և կառավարման պլանը ﬕևնույն փաստաթղթերն են:
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գ) անտառների պետական հաշվառման և գույքագրման
տվյալները:
ՀՀ ԱՕ-ը և ՀՀ կառավարության 1933-Ն որոշումը բնափայտի
մթերման տարեկան հաշվարկային հատատեղի որոշման հիմքում դնում են նաև պետական կառավարման լիազորված մարմնի ստեղծած մասնագիտական հանձնաժողոﬖերի փաստացի
ուսուﬓասիրությունները և եզրակացությունները, եթե անտառաշինական նախագծերը բացակայում են կամ ժամկետը լրանալու կապակցությամբ ուժը կորցրել են:
4. Պետական և համայնքային անտառներում բնափայտի
մթերման կարգ պետական կառավարման լիազոր մարﬕնը չի
հաստատել:
Շարադրված նյութի, ինչպես նաև հատման վերաբերյալ կանոնների ուսուﬓասիրությունը հնարավորություն չի ընձեռում
վեր հանելու այն չափանիշները, որոնց հիման վրա պետական
կառավարման լիազոր մարﬕնը որոշում է յուրաքանչյուր տարվա հատուﬓերի իրականացման ծավալները:
Հոդված 37. Երկրորդական անտառանյութի մթերումը
1. Երկրորդական անտառանյութի մթերուﬓ իրականացվում
է առանց անտառին ﬖաս պատճառելու:
Երկրորդական անտառանյութի մթերումը պետական անտառներում իրականացվում է անտառահատման տոմսի հիման վրա:
2. Կոճղերի մթերուﬓ արգելվում է 12 և ավելի աստիճան թեքություն ունեցող լանջերում, ինչպես նաև այն անտառներում,
որտեղ այն կարող է հողատարման երևույթներ առաջացնել կամ
տնկարկներին ﬖաս պատճառել:
3. Երկրորդական անտառանյութի մթերում թույլատրվում է
պաշտպանական և արտադրական նշանակության անտառներում, եթե այլ բան սահմանված չէ սեփականատիրոջ կողﬕց:
4. Երկրորդական անտառանյութի մթերման կարգը պետական և համայնքային անտառներում սահմանում է պետական
կառավարման լիազորված մարﬕնը:
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Մեկնաբանություն
1. ՀՀ ԱՕ-ի համաձայն` երկրորդական անտառանյութ է մթերված կոճղը, կեղևը, չորացած ճյուղը, շիվը և խեժը: Երկրորդական անտառանյութի մթերման համար տրամադրվում է անտառահատման տոմս և կնքվում է պայմանագիր՝ ՀՀ ԱՕ-ի 45-րդ
հոդվածին համապատասխան:
2. Հոդվածի երկրորդ մասում սահմանված արգելքը ՀՀ ԱՕ-ի
34-րդ հոդվածում ամրագրված անտառային հողերի հողատարումը կանխարգելելու պարտականության մաս է: Այստեղ նախատեսվում են հատուկ պահանջներ երկրորդական անտառանյութերից ﬕայն կոճղերի մթերման համար:
3. Երկրորդական անտառանյութի մթերում թույլատրվում է
ﬕայն պաշտպանական և արտադրական նշանակության անտառներում, եթե այլ բան չի սահմանում անտառի սեփականատերը: Այստեղ «եթե այլ բան սահմանված չէ սեփականատիրոջ
կողﬕց» արտահայտությունը նշանակում է, որ սեփականատերը կարող է չթույլատրել երկրորդական անտառանյութի մթերում
արտադրական կամ պաշտպանական նշանակության անտառներում:
Հաջորդ խնդիրը վերաբերվում է սեփականատերերի կողﬕց երկրորդական անտառանյութի մթերման կարգի սահմանման հնարավորությանը: Եթե պետութան և համայնքների պարագայում գոյություն ունեն լուծման հնարավոր տարբերակներ
(համապատասխան իրավական ակտերի ընդունում), ապա քաղաքացիների և իրավաբանական անձանց պարագայում այդ ուղիներն անհասկանալի են (նմանատիպ խնդիր առկա է նաև ՀՀ
ԱՕ-ի 5-րդ հոդվածում` սեփականատերերի կողﬕց անտառօգտագործման կարգերի սահմանման առումով):
4. Պետական լիազոր մարﬕնը չի սահմանել պետական և
համայնքային անտառներում երկրորդական անտառանյութի
մթերման կարգ (տե՛ս 3-րդ մասի ﬔկնաբանությունը):
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Հոդված 38. Կողﬓակի անտառօգտագործումը
1. Անտառային հողերում առանց անտառին ﬖաս պատճառելու կարող են իրականացվել ոչ բնափայտային անտառանյութի`
պտուղների, հատապտուղների, ընկույզների, սնկերի, ուտելի
բույսերի և դեղաբույսերի, տեխնիկական հումքի մթերում, ինչպես նաև ﬔղվանոցների, փեթակների տեղադրում, խոտհունձ
և արածեցում` անտառօգտագործման պայմանագրի և անտառային տոմսի հիման վրա:
Անտառային հողերում առանց անտառին ﬖաս պատճառելու կարող է իրականացվել գյուղատնտեսական մշակաբույսերի
աճեցման և պտղահատապտղային, ընկույզների և դեղաբույսերի տնկադաշտերի ստեղծման, ինչպես նաև խոտհնձի և արածեցման նպատակով անտառային հողերի օգտագործում` վարձակալության պայմանագրի հիման վրա:
2. Կողﬓակի անտառօգտագործման համար հատկացված
տարածքներում արգելվում են ծառերի հատումը, ինչպես նաև
Հայաստանի Հանրապետության Կարﬕր գրքում ընդգրկված
հազվագյուտ և անհետացման եզրին գտնվող բույսերի հավաքումը:
Անտառներում խոշոր և մանր եղջերավոր անասունների
արածեցուﬓ արգելվում է:
3. Կողﬓակի անտառօգտագործման կարգը պետական և համայնքային անտառային հողերում սահմանում է պետական կառավարման լիազորված մարﬕնը:
Մեկնաբանություն
1. Կողﬓակի անտառօգտագործման վերաբերյալ այս հոդվածն ընդհանուր գծերով կարգավորում է ոչ բնափայտային անտառանյութի, ինչպես նաև ﬔղվանոցների, փեթակների տեղադրման, խոտհնձի և արածեցման կապակցությամբ առաջացող
հարաբերությունները: Կողﬓակի անտառօգտագործուﬓ իրականացվում է պայմանագրի և անտառային տոմսի հիման վրա:
Անտառային տոմսը ներառում է կողﬓակի անտառօգտագործ-
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ման տեսակը, տարածքը, ծավալները, ժամկետը, արժեքը և պայմանները: Անտառները և անտառային հողերը ոչ բնափայտային
անտառանյութի մթերման նպատակով տրամադրվում են ﬕնչև
ﬔկ տարի ժամկետով, որը չպետք է գերազանցի անտառային
տոմսը տալու տարվա դեկտեմբերի 31-ը:
Այն դեպքերում, երբ իրականացվում է գյուղատնտեսական
մշակաբույսերի աճեցման և տնկարկների ստեղծման, ինչպես
նաև խոտհունձի և արածեցման նպատակով անտառային հողերի օգտագործում, կնքվում է վարձակալության պայմանագիր,
որի նկատմամբ կիրառելի են ՀՀ ԱՕ-ի 11-րդ գլխի, ՀՀ քաղ. օր.-ի,
ինչպես նաև ՀՀ կառավարության «Պետական անտառները և
անտառային հողերն օգտագործման տալու կարգը սահմանելու
մասին» N 806-Ն որոշման դրույթները: Այդ որոշման 25-րդ կետի
համաձայն` օգտագործման այս տեսակի ժամկետը պետք է լինի
ﬔկ տարուց ավելի74:
2. Այս հոդվածի 2-րդ մասը սահմանում է որոշակի պահանջներ
կողﬓակի
անտառօգտագործման
ընթացքում
անտառային
ռեսուրսների
և
անտառային
հողերի
պահպանության վերաբերյալ: Այդ պահանջների չկատարումը կարող է հանգեցնել օրենքով նախատեսված պատասխանատվության (տե՛ս Ուղեցույցի պատասխանատվություն նախատեսող իրավական ակտերի ﬔկնաբանությունը):
Կողﬓակի անտառօգտագործուﬓ անհրաժեշտ է տարբերել
քաղաքացիների կողﬕց անտառի ընդհանուր օգտագործուﬕց`
հիմք ընդունելով ընդհանուր և հատուկ բնօգտագործման տարբերակման չափանիշները (տե՛ս ՀՀ ԱՕ-ի 44-րդ հոդվածի ﬔկնաբանությունը):
Կողﬓակի անտառօգտագործման ենթաօրենսդրական կար74 Մեկ տարուց ավելի ժամկետով գյուղատնտեսական մշակաբույսերի
աճեցման և պտղահատապտղային, ընկույզների ու դեղաբույսերի
տնկադաշտերի ստեղծման, ինչպես նաև խոտհնձի և արածեցման նպատակով անտառային հողերն օգտագործվում են տրամադրողի և օգտագործողի
ﬕջև կնքված վարձակալության պայմանագրի հիման վրա:
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գավորումը սահմանափակվում է ﬕայն ՀՀ կառավարության
N 806-Ն որոշմամբ, քանի որ պետական կառավարման լիազոր մարﬕնը չի սահմանել պետական և համայնքային անտառային հողերում կողﬓակի անտառօգտագործման կարգ:
Հոդված 39. Անտառօգտագործումը կենդանական աշխարհի
օգտագործման և վերարտադրության
կազմակերպման նպատակով
1. Անտառները կամ անտառային հողերը կարող են օգտագործվել կենդանական աշխարհի տեսակների՝ օրենքով սահմանված կարգով վերարտադրության և օգտագործման կազմակերպման նպատակով:
2. Անտառօգտագործողների կողﬕց կենդանական աշխարհի
օգտագործման և վերարտադրության հետ կապված հարաբերությունները կարգավորվում են սույն օրենսգրքով և «Կենդանական
աշխարհի մասին» Հայաստանի Հանրապետության օրենքով
սահմանված կարգով:
3. Որսորդական կարիքների, կենդանական աշխարհի օգտագործման և վերարտադրության կազմակերպման նպատակով
պաշտպանական, արտադրական և հատուկ նշանակության պետական և համայնքային անտառներում անտառային հողերից
օգտվելու կարգը սահմանում է Հայաստանի Հանրապետության
կառավարությունը:
Մեկնաբանություն
1-2. Անտառների և անտառային հողերի օգտագործուﬓ իրականացվում է նաև կենդանական աշխարհի օբյեկտների վերարտադրության և օգտագործման կազմակերպման նպատակով:
Անտառներում և անտառային հողերում կենդանական աշխարհի օբյեկտների օգտագործման և պահպանության հարաբերությունները կարգավորվում են ՀՀ ԱՕ-ով, «Կենդանական
աշխարհի մասին» ՀՀ օրենքով75, «Որսի և որսորդական տնտե75 Ընդունվել է 03.04.2000թ.,
2000.05.12/9(107):

ուժի

ﬔջ

է

մտել

12.05.2000թ.,

ՀՀՊՏ
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սության մասին» ՀՀ օրենքով76, ինչպես նաև դրանց հիման վրա
ընդունված ենթաօրենսդրական ակտերով. օրինակ` ՀՀ կառավարության N 1441-Ն որոշումը «Կենդանական աշխարհի պետական կադաստրի վարման կարգը հաստատելու մասին»77, ՀՀ
կառավարության N-975-Ն որոշումը «ՀՀ կենդանական աշխարհի պետական հաշվառման ծրագիրը հաստատելու մասին»78 և
այլն:
Կենդանական աշխարհի օգտագործման տեսակները թվարկվում են «Կենդանական աշխարհի մասին» ՀՀ օրենքի 23-րդ
հոդվածում, որտեղ որպես օգտագործման տեսակ նշվում է գիտահետազոտական և կրթական նպատակներով օգտագործումը, որն իր ﬔջ չի ներառում կենդանական աշխարհի ուսուﬓասիրությունը: Օրենքի 9-րդ հոդվածում նախատեսվում են ﬕայն
կենդանական աշխարհի ուսուﬓասիրության խնդիրները. ա)
կենդանական աշխարհի վիճակի վերաբերյալ համակարգված
տեղեկատվական բազայի ստեղծում, բ) պետական մոնիթորինգի իրականացում, գ) պետական հաշվառման իրականացում ու
պետական կադաստրի վարում և այլն: Կենդանական աշխարհի օգտագործումը որսորդության նպատակով կարգավորվում է
նաև «Որսի և որսորդական տնտեսության վարման մասին» ՀՀ
օրենքով:
«Կենդանական աշխարհի վերարտադրություն» հասկացությունը չի տրվում որևէ իրավական ակտում: Այն գործունեության
տեսակ է, որն ուղղված է տվյալ աշխարհագրական տարածքի
ֆաունայի գենոֆոնդի ակտիվ պահպանությանը բուծարաններում և բնական պայմաններում:
3. Այս հոդվածի 3-րդ մասում նախատեսված որոշումը ՀՀ կառավարությունը չի ընդունել: Սակայն անտառօգտագործման այս
76 Ընդունվել է 09.04.2007թ., ուժի
2007.05.23/26(550):
77 Ընդունվել է 13.11.2008թ., ուժի
2008.12.17/72(662):
78 Ընդունվել է 13.08.2009թ., ուժի
2009.09.09/45(711):

ﬔջ

է

մտել

02.06.2007թ.,

ՀՀՊՏ

ﬔջ

է

մտել

27.12.2008թ.,

ՀՀՊՏ

ﬔջ

է

մտել

19.09.2009թ.,

ՀՀՊՏ
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տեսակի նկատմամբ կիրառելի են «Պետական անտառները և
անտառային հողերն օգտագործման տալու կարգը սահմանելու
մասին» N 806-Ն որոշման դրույթները:
Հոդված 40. Անտառօգտագործումը գիտահետազոտական և
ուսուցման նպատակներով
1. Գիտահետազոտական և ուսուցման նպատակներով անտառների օգտագործումը գիտահետազոտական, փորձարարական, գիտաարտադրական աշխատանքների իրականացուﬓ է
այդ նպատակով հատկացված անտառային հողերում:
2. Գիտահետազոտական և ուսուցման աշխատանքներն իրականացնելու նպատակով հատկացված պետական և համայնքային անտառներում պետք է սահմանափակել կամ արգելել
այլ նպատակներով իրականացվող անտառօգտագործումը, եթե
այն անհամատեղելի է գիտահետազոտական աշխատանքների
նպատակների ու խնդիրների հետ:
Մեկնաբանություն
1. Գիտահետազոտական և ուսուցման նպատակներով անտառային հողերի տրամադրուﬓ իրականացվում է «ՀՀ պետական
անտառներն ու անտառային հողերն օգտագործման տալու կարգը սահմանելու մասին» ՀՀ կառավարության N 806-Ն որոշման
33-35-րդ կետերի, ինչպես նաև անտառային հողերի տրամադրման ընդհանուր կանոնների համաձայն: Գիտահետազոտական
նպատակներով անտառները կամ անտառային հողերն օգտագործման տրամադրելու մասին գրավոր առաջարկ ստանալուց
հետո տրամադրողը («Հայանտառ» ՊՈԱԿ) ﬔկամսյա ժամկետում քննարկում է այն և, նպատակահարմարության դեպքում,
ներկայացնում լիազորված մարﬕն (ՀՀ ԳՆ)` գրավոր համաձայնություն ստանալու համար: Համաձայնությունը ստանալուց հետո տրամադրողն օգտագործողի հետ կնքում է գիտահետազոտական նպատակներով անտառների կամ անտառային հողերի
օգտագործման պայմանագիր և տալիս անտառային տոմս կամ
անտառահատման տոմս:

132

ՄԱՍ 1. ՀՀ ԱՆՏԱՌԱՅԻՆ ՕՐԵՆՍԳԻՐՔ

2. Սույն հոդվածի 2-րդ մասով ուղղակի պարտականություն
է դրվում լիազոր մարﬓի վրա սահմանափակելու կամ արգելելու այլ նպատակներով իրականացվող անտառօգտագործումը,
եթե այն անհամատեղելի է իրականացվելիք գիտահետազոտական աշխատանքների հետ: Այս կանոնը պետք է ﬔկնաբանել
հետևյալ կերպ. 1) եթե անտառային հողերը տրամադրվել են գիտահետազոտական կամ ուսուցման նպատակներով, ապա այդ
նպատակների հետ անհամատեղելի այլ գործունեություն չպետք
է թույլատրվի կամ թույլատրելու դեպքում պետք է սահմանափակվեն այլ գործունեություն իրականացնողի իրավունքները, 2)
եթե անտառային հողերում իրականացվում է գիտահետազոտական և ուսուցման նպատակների հետ անհամատեղելի գործունեություն, ապա գիտահետազոտական և ուսուցման նպատակներով հողեր տրամադրելիս անհամատեղելի գործունեությունը
պետք է սահմանափակվի կամ արգելվի:
Հոդված 41. Անտառօգտագործումը մշակութային,
առողջարարական, սպորտի,
հանգստի և զբոսաշրջության նպատակներով
1. Մշակութային, առողջարարական, սպորտի, հանգստի և
զբոսաշրջության նպատակներով անտառօգտագործումը մասնավորապես ներառում է`
ա) անտառների կանաչ գոտիներում և բնակչության հանգստի համար օգտագործվող այլ տարածքներում Հայաստանի Հանրապետության օրենսդրությամբ սահմանված ծառայությունների կազմակերպումը.
բ) բնակչության սպասարկման կազմակերպումը՝ պահպանելով հրդեհային անվտանգության կանոնները և սանիտարական պահանջները.
գ) զբոսաշրջության, մարզական և մանկապատանեկան ճամբարների կազմակերպումը դրանց համար սահմանված
կարգով առանձնացված անտառային հողերում.
դ) զբոսաշրջության երթուղիների կազմակերպումը.
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ե) որսորդությունը և ձկնորսությունը:
2. Մշակութային, առողջարարական, սպորտի, հանգստի և
զբոսաշրջության նպատակներով օգտագործվող տարածքներում պետք է պահպանվեն բնական լանդշաֆտները, կենդանական և բուսական աշխարհը, ջրային օբյեկտները:
3. Պաշտպանական և արտադրական նշանակության անտառներում մշակութային, առողջարարական, սպորտի և զբոսաշրջության նպատակներով պետական և համայնքային անտառներից օգտվելու կարգը սահմանում է պետական կառավարման
լիազորված մարﬕնը:
Մեկնաբանություն
1. Մշակութային, առողջարարական, սպորտի, հանգստի և
զբոսաշրջության նպատակներով անտառօգտագործումը կարգավորվում է ոչ ﬕայն ՀՀ ԱՕ-ով, այլ նաև ՀՀ ՀՕ-ով, ՀՀ քաղ.
օր.-ով, «ԲՀՊՏ-ների մասին» ՀՀ օրենքով, Ջրային օրենսգրքով79
և այլ իրավական ակտերով: Վերոգրյալ նպատակներով անտառների օգտագործումը կարգավորող իրավական ակտերի
շրջանակը պայմանավորված է գործունեության տեսակով, գործունեություն իրականացնող սուբյեկտներով և գործունեության
իրականացման վայրով:
 Օրինակ` ԲՀՊՏ-ների տարածքում գտնվող անտառներում (հատուկ
նշանակության անտառներ) զբոսաշրջային երթուղիների կազմակերպումը թույլատրվում է ինչպես արգելոցներում, այնպես էլ ազգային պարկերում («Բնության հատուկ պահպանվող տարածքների
մասին» ՀՀ օրենք, հոդված 26): Մինչդեռ բնակչության սպասարկման ծառայություններ կարող են մատուցվել կամ հանգստի համար
վրաններ կարող են տեղադրվել ազգային պարկի տնտեսական գոտում:

79 Ընդունվել է 04.06.2002թ.,
2002.07.10/24(199):

ուժի

ﬔջ

է

մտել

10.10.2002թ.,

ՀՀՊՏ
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Որսորդության և ձկնորսության կազմակերպումը տվյալ պարագայում չի կարող իրականացվել արդյունագործական ծավալներով, քանի որ բնօգտագործման իրականացման շրջանակն արդեն կանխորոշված է հոդվածում ամրագրված նպատակներոով:
Անտառօգտագործման այս ձևը, որպես կանոն, զուգորդվում է
այլ ռեսուրսների օգտագործմամբ, ինչը պահանջում է լրացուցիչ
թույլտվությունների ձեռքբերում և պայմանագրերի կնքում: Օրինակ` սիրողական որսի և ձկնորսության համար «Կենդանական
աշխարհի մասին» ՀՀ օրենքը և «Որսի ու որսորդական տնտեսության վարման մասին» ՀՀ օրենքը պահանջում է օգտագործման պայմանագրի կնքում և համապատասխան թույլտվությունների առկայություն:
2. Հոդվածի 2-րդ մասի պահանջը վերաբերվում է անտառօգտագործում իրականացնելիս բնական լանդշաֆտների, կենդանական և բուսական աշխարհի, ջրային օբյեկտների պահպանությանը: Նշված օբյեկտների պահպանության համար
բնօգտագործողները պարտավոր են հետևել իրավական ակտերում և իրավունքը հավաստող փաստաթղթերում նախատեսված
բոլոր սահմանափակուﬓերին:
3. Պետական լիազոր մարﬕնը չի սահմանել պաշտպանական
և արտադրական նշանակության անտառներում այս նպատակով
պետական և համայնքային անտառներից օգտվելու կարգը:
Հոդված 42. Անտառօգտագործման
առանձնահատկությունները հատուկ
նշանակության անտառներում
1. Բնության հատուկ պահպանվող տարածքների համակարգում ընդգրկված անտառներում անտառօգտագործման կարգը
սահմանվում է սույն օրենսգրքով և Հայաստանի Հանրապետության բնության հատուկ պահպանվող տարածքների մասին
օրենսդրությամբ:
2. Քաղաքային և քաղաքաﬔրձ, ռեկրեացիոն և առողջարարական, պատմական և գիտական արժեք ներկայացնող, ինչ-
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պես նաև սանիտարական գոտիները պահպանող անտառներն
առաջնահերթ օգտագործվում են մշակութային-առողջարարական նպատակներով, ինչպես նաև բնակչության հանգստի համար:
3. Քաղաքային և քաղաքաﬔրձ, ռեկրեացիոն և առողջարարական, պատմական և գիտական արժեք ներկայացնող, ինչպես
նաև սանիտարական գոտիները պահպանող անտառներում արգելվում են անտառավերականգնման հատուﬓերը:
4. Ռեկրեացիոն և առողջարարական, պատմական և գիտական արժեք ներկայացնող, ինչպես նաև սանիտարական գոտիները պահպանող պետական և համայնքային անտառներում
անտառօգտագործման կարգը սահմանում է պետական կառավարման լիազորված մարﬕնը:
Մեկնաբանություն
1. Որպես հատուկ նշանակության անտառներ` ԲՀՊՏ-ներում
գտնվող անտառների նկատմամբ տարածվում են հատուկ նշանակության անտառների օգտագործման և պահպանության hամար ՀՀ ԱՕ-ով սահմանված ընդհանուր պահանջները, ներառյալ
«ԲՀՊՏ-ների մասին» ՀՀ օրենքով և ՀՀ կառավարության որոշուﬓերով ամրագրված սահմանափակուﬓերը (հատուկ պահանջները): Հիﬓական օրենսդրական սահմանափակուﬓերը
վերաբերում են ԲՀՊՏ-ների տարածքում անտառօգտագործման
տեսակներին:
 Օրինակ` պետական արգելոցներում արգելվում է բնափայտի մթերում, իսկ ազգային պարկերի ռեկրեացիոն և տնտեսական գոտիներում թույլատրվում են սանիտարական և խնամքի հատուﬓեր:
Հատուկ պահանջներ են սահմանված նաև հատուկ նշանակության
անտառներում կողﬓակի անտառօգտագործման, կենդանական աշխարհի տեսակների վերարտադրության կազմակերպման և այլի
համար:
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2-4. Ռեկրեացիոն և առողջարարական, պատմական և գիտական արժեք ներկայացնող, ինչպես նաև սանիտարական գոտիները պահպանող պետական և համայնքային անտառներում
անտառօգտագործման կարգը պետք է սահմանի լիազոր մարﬕնը: Ներկայումս այդ անտառներում անտառօգտագործման իրականացման պայմանները բացակայում են: Հոդվածի 2-րդ մասը
սահմանում է, որ այդ անտառներն առաջնահերթ օգտագործվում
են մշակութային-առողջարարական նպատակներով, ինչպես
նաև բնակչության հանգստի համար և արգելում է անտառավերականգնման հատուﬓերը: Այս ընդհանուր պահանջներից զատ,
«Անտառային տնտեսության կառավարման պլանների հրահանգը հաստատելու մասին» ՀՀ կառավարության N 130-Ն որոշմամբ
սահմանվում են պահանջներ անտառաշինական նախագծման
փուլում ռեկրեացիոն անտառների գնահատման վերաբերյալ:
ՀՀ կառավարությունն ընդունել է նաև «Բնակավայրերի կանաչ
գոտիների չափերին և կազմությանը ներկայացվող պահանջների տեխնիկական կանոնակարգը հաստատելու մասին» N 1318-Ն
որոշումը, որով հաստատվել են նաև բնակավայրերի կանաչ
գոտիների օգտագործման և պահպանության վերաբերյալ պահանջները: Ինչ վերաբերում է սանիտարական գոտիները պահպանող անտառներին, ապա դրանք կարող են գտնվել, օրինակ`
արդյունաբերական օբյեկտներին հարող տարածքում: Յուրաքանչյուր գոտու շառավիղը որոշվում է շրջակա ﬕջավայրի վրա
ազդեցության փորձաքննական եզրակացությամբ` տվյալ օբյեկտի ազդեցության աստիճանով:
Հոդված 43. Անտառօգտագործման
առանձնահատկությունները սահմանային
և ռազմական նշանակության անտառներում
Սահմանային և ռազմական նշանակության անտառների
և անտառային հողերի օգտագործման կարգը սահմանում է
Հայաստանի Հանրապետության կառավարությունը:
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Մեկնաբանություն
Սահմանային և ռազմական նշանակության անտառների և
անտառային հողերի օգտագործման կարգը սահմանվել է ՀՀ
կառավարության N 907-Ն որոշմամբ:
Այս որոշման համաձայն` անտառներն ու անտառային հողերը
կարող են համարվել սահմանային նշանակության, եթե գտնվում
են սահմանային շերտում: Ռազմական նշանակության անտառներ ու անտառային հողեր են ռազմական օբյեկտների սահմանների շուրջ` ﬕնչև 300 ﬔտր շառավղով տեղակայված անտառներն ու անտառային հողերը:
Սահմանային և ռազմական նշանակության անտառներում
անտառօգտագործուﬓ իրականացվում է ՀՀ ազգային անվտանգության և պաշտպանության բնագավառների մարﬕնների ուղղակի մասնակցությամբ: Վերջիններս այս բնագավառում օժտված են ﬕ շարք լիազորություններով (սահմանային շերտերին
ու ռազմական օբյեկտներին հարակից տարածքներում գտնվող
սահմանային և ռազմական նշանակության անտառների ու
անտառային հողերի պահպանության նկատմամբ հսկողության
իրականացում, պետական լիազոր մարﬕնների ներկայացուցիչներին իրենց լիազորությունների իրականացման համար
թույլտվությունների տրամադրում): Սահմանային և ռազմական
նշանակության անտառներում գործում է երկու կարևոր արգելք.
1. անտառներն ու անտառային հողերը վարձակալության և անհատույց օգտագործման չեն տրամադրվում, 2. անտառներում ու
անտառային հողերում կենդանական աշխարհի վերարտադրության կազմակերպման և օգտագործման, մշակութային, առողջարարական, սպորտի, հանգստի ու զբոսաշրջության, ինչպես
նաև պետական սահմանի հետ չկապված այլ գործունեության
նպատակով անտառօգտագործում չի թույլատրվում:
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Հոդված 44. Քաղաքացիների կողﬕց անտառի ընդհանուր
օգտագործումը
1. Քաղաքացիներն իրավունք ունեն ազատորեն` առանց որևէ
թույլտվության, գտնվելու պետության կամ համայնքի սեփականության ներքո գտնվող անտառներում` հանգստի, անձնական
օգտագործման նպատակով վայրի պտուղ, հատապտուղ, ընկույզ, սունկ և բույսեր հավաքելու համար, բացառությամբ օրենքով կամ այլ իրավական ակտերով նախատեսված դեպքերի:
2. Քաղաքացիներն իրավունք չունեն առանց սեփականատիրոջ թույլտվության մուտք գործելու քաղաքացու կամ իրավաբանական անձի սեփականության ներքո գտնվող անտառը:
3. Քաղաքացիները պարտավոր են անտառներում պահպանել հրդեհային անվտանգության կանոնները, թույլ չտալ ծառերի
և թփերի կոտրատում և հատուﬓեր, անտառների աղտոտում,
մրջնանոցների, թռչունների և կենդանիների բնատեղերի ոչնչացում և անտառային օրենսդրության այլ խախտուﬓեր:
Մեկնաբանություն
1. ՀՀ ԱՕ-ի այս հոդվածը կարգավորում է անտառներում ընդհանուր բնօգտագործման իրավունքի իրացման հարաբերությունները: Բնօգտագործման իրավունքի ծագման հիմքից80 և
օգտագործման նպատակից ելնելով` տարբերում են ընդհանուր
և հատուկ բնօգտագործում: Անտառների ընդհանուր և հատուկ
օգտագործումը բխում է ՀՀ Սահմանադրության 33.2 հոդվածում
ամրագրված յուրաքանչյուրի` իր առողջությանը և բարեկեցությանը նպաստող շրջակա ﬕջավայրում ապրելու իրավունքից:
Ընդհանուր անտառօգտագործման իրավունքն իրականացվում է
անվճար, առանց թույլտվության, բոլոր քաղաքացիների կողﬕց`
հանգստի կամ անձնական օգտագործման նպատակով պետական կամ համայնքային անտառներում վայրի պտուղ, հատապտուղ, ընկույզ, սունկ և բույսեր հավաքելու համար: Այսինքն՝
այս իրավունքի ծագման համար չի պահանջվում որևէ մարﬓի
80

Տե´ս Дубовик О.Л., Экологическое право: Учеб.-М.:, 2005., էջ 199:
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թույլտվություն կամ պայմանագրի կնքում: Ընդհանուր օգտագործման իրավունքը ծագում է ՀՀ ԱՕ-ի հիման վրա: ՀՀ ԱՕ-ն
նախատեսում է, որ այլ իրավական ակտերով այս ընդհանուր
կանոնից կարող են նախատեսվել բացառություններ: Այդպիսի
բացառություններ կամ սահմանափակուﬓեր նախատեսված են
«ԲՀՊՏ-ների մասին» ՀՀ օրենքում կամ «Բույսերի կարﬕր գիրքը
հաստատելու մասին» ՀՀ կառավարության N 72-Ն որոշմամբ81:
2. Ընդհանուր անտառօգտագործման վերոգրյալ պայմանները չեն տարածվում քաղաքացիներին և իրավաբանական անձանց սեփականության իրավունքով պատկանող անտառների
նկատմամբ, քանի որ ՀՀ ԱՕ-ի այս հոդվածի երկրորդ մասը պահանջում է սեփականատիրոջ թույլտվությունն անտառ մուտք
գործելու համար:
3. Որպես անտառների ընդհանուր օգտագործման իրավունքի իրացման իրավական ռեժիﬕ բաղկացուցիչ մաս` նախատեսվում է անտառօգտագործողների պարտականությունը պահպանելու հրդեհային անվտանգության, հատուﬓեր չկատարելու,
անտառների աղտոտման և այլի վերաբերյալ օրենքով սահմանված պահանջները:
Հոդված 45. Անտառների կամ անտառային հողերի
օգտագործումը
Սույն օրենսգրքի 34-րդ հոդվածով նախատեսված դեպքերում
անտառօգտագործուﬓ իրականացվում է անտառօգտագործման պայմանագրի և անտառահատման տոմսի կամ անտառային տոմսի հիման վրա:
Անտառահատման և անտառային տոմսերն անտառօգտագործողին տալիս են անտառային պաշարների կամ անտառների
կամ անտառային հողերի օգտագործման իրավունք պետական
և համայնքային անտառներում:
Անտառահատման տոմսը ներառում է մթերվող բնափայտի և
81 Ընդունվել է 29.01.2010թ.,
2010.02.17/6(740):
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երկրորդական անտառանյութի քանակական և որակական բնութագրերը, դրանց արժեքը, աշխատանքների կատարման ժամկետները, անտառավերականգնման և հատատեղերի մաքրման
աշխատանքների պայմանները:
Անտառային տոմսը ներառում է կողﬓակի անտառօգտագործման տեսակը, տարածքը, ծավալները, ժամկետը, արժեքը
և պայմանները
Անտառահատման կամ անտառային տոմսերը տալիս է անտառային տնտեսություն վարող կազմակերպությունը:
Պետական անտառների անտառօգտագործման, անտառահատման կամ անտառային տոմսերը հատուկ հաշվառման ենթակա փաստաթղթեր են, որոնց ձևերը և տրամադրման կարգը
հաստատում է պետական կառավարման լիազորված մարﬕնը:
Մեկնաբանություն
ՀՀ ԱՕ-ի այս հոդվածը վերաբերում է անտառօգտագործման
իրավունքի ծագման հիմքերին: Բնօգտագործման իրավունքների ծագման հիմքերը բազմազան են, որն առաջին հերթին պայմանավորված է օգտագործման տրամադրվող բնական օբյեկտի
առանձնահատկություններով: Մեկնաբանվող հոդվածը նախատեսում է իրավունքի ծագման բարդ կազﬕ, այսինքն՝ երկու իրավաբանական փաստի ﬕաժամանակյա առկայություն82`
1. բնափայտի և երկրորդական անտառանյութի մթերում` անտառօգտագործման պայմանագիր և անտառահատման տոմս,
2. կողﬓակի անտառօգտագործում, կենդանական աշխարհի
վերարտադրության կազմակերպման և օգտագործման նպատակներով անտառօգտագործում` անտառային տոմս և անտառօգտագործման պայմանագիր, 3. գիտահետազոտական
նպատակներով անտառօգտագործում` անտառների կամ անտառային հողերի օգտագործման պայմանագիր և անտառային տոմս կամ անտառահատման տոմս, 4. մշակութային,
82 Իրականության իրավիճակ, որի հետ օրենքը կապում է որոշակի իրավական
հետևանքների առաջացում (տարբերում են իրավաբանական փաստերի
երկու տեսակ` իրադարձություններ և գործողություններ):
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առողջարարական, սպորտի, հանգստի և զբոսաշրջության
նպատակներով անտառօգտագործում` անտառների կամ անտառային հողերի օգտագործման պայմանագիր: Մեկ տարվանից ավելի ժամկետով գյուղատնտեսական մշակաբույսերի
աճեցման և պտղահատապտղային, ընկույզների ու դեղաբույսերի տնկադաշտերի ստեղծման, ինչպես նաև խոտհնձի և արածեցման նպատակով անտառային հողերն օգտագործվում են
տրամադրողի և օգտագործողի ﬕջև կնքված վարձակալության
պայմանագրի հիման վրա:
Անտառօգտագործման իրավունքի ծագման հիմքերը ՀՀ ԱՕ-ի
փոխարեն տեղ են գտել «Պետական անտառները և անտառային
հողերն օգտագործման տալու կարգը հաստատելու մասին» ՀՀ
կառավարության N 806-Ն որոշմամբ:
Թեև ՀՀ ԱՕ-ի այս հոդվածի առաջին պարբերությունը հղում է
կատարում նույն օրենսգրքի 34-րդ հոդվածին, այնուաﬔնայնիվ,
հասկանալի չէ, թե 34-րդ հոդվածում անտառօգտագործման
իրավունքի ծագման հիմքերի հետ կապված ինչպիսի «դեպքեր
են» տեղ գտել:
Այս հոդվածի երրորդ պարբերության համաձայն` անտառահատման տոմսում նշվում է նաև անտառավերականգնման աշխատանքների կատարման պայմանները` այդպիսի աշխատանքների կատարման անհրաժեշտությունից ելնելով:
Անտառային տոմս կամ անտառահատման տոմս տրամադրում են անտառային տնտեսություն վարող սուբյեկտները (ավելի մանրամասն տե՛ս ՀՀ ԱՕ-ի 18-րդ հոդվածի ﬔկնաբանությունը):
Մեկնաբանվող հոդվածի պահանջներից է նաև անտառօգտագործման83, անտառահատման կամ անտառային տոմսերի
ձևերի և դրանց տրամադրման կարգի հաստատումը: Այդ ձևերը
դեռևս չեն հաստատվել:
83 ՀՀ ԱՕ-ի որևէ այլ հոդվածում չի հիշատակվում «անտառօգտագործման տոմս»
բառակապակցությունը: Կարծում ենք` սա վրիպակ է և դրա փոխարեն պետք
է նշվեր «անտառօգտագործման պայմանագիր» բառակապակցությունը:
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Հոդված 46. Անտառների կամ անտառային հողերի
օգտագործման իրավունքների
սահմանափակուﬓերը
1. Պետության և համայնքների սեփականություն համարվող
անտառների կամ անտառային հողերից տրամադրված կամ այլ
հիմքերով ձեռք բերված անտառների կամ անտառային հողերի
նկատմամբ օգտագործողների իրավունքները կարող են սահմանափակվել՝
1) վարձակալության կամ ենթավարձակալության հանձնելու
արգելքով.
2) անտառներում և անտառային հողերում գտնվող պետական գեոդեզիական ցանցի կետերը պահպանելու պահանջով.
3) անտառօգտագործման առանձին տեսակների արգելքով.
4) անտառային հողերի նպատակային օգտագործման փոփոխման արգելքով.
5) բնապահպանական պահանջների պահպանման կամ
որոշակի աշխատանքներ կատարելու, ներառյալ՝ կենդանական աշխարհը, հողաշերտը, հազվագյուտ բույսերը,
բնության, պատմության և մշակույթի հուշարձանները,
հնէաբանական օբյեկտները պահպանելու պայմանով.
6) սահմանված ժամկետում և սահմանված կարգով որսորդության, ձկնորսության, վայրի բույսեր հավաքելու իրավունք տրամադրելու պայմանով.
7) վայրի կենդանիների գոյության, բնական ﬕջավայրի և
ﬕգրացիայի ուղիների պահպանման պայմանով.
8) անտառաշինական նախագծերին չհամապատասխանելու
դեպքերում.
9) այլ պարտավորություններով, սահմանափակուﬓերով
կամ պայմաններով:
2. Անտառների կամ անտառային հողերի նկատմամբ իրավունքների սահմանափակուﬓերը սահմանվում են օրենքով, այլ
իրավական ակտերով, պայմանագրով կամ դատական կարգով:
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Մեկնաբանություն
1. Ինչպես ցանկացած իրավունքի, այնպես էլ անտառօգտագործման իրավունքի իրացման սահմանների որոշումը բավականին բարդ, ﬕևնույն ժամանակ իրավական կարգավորման
կարևոր ոլորտներից է:
Իրավունքի իրացման իրավական սահմանափակուﬓերը
բնութագրվում են իրավունքը կրող սուբյեկտի կողﬕց՝ իր շահերի արդյունավետ իրացման անբարենպաստ պայմանների
առկայությամբ, իրավունքի իրացման հնարավորությունների շրջանակի նեղացմամբ և ծավալի փոքրացմամբ, հասարակական
հարաբերությունների պաշտպանության անհրաժեշտությամբ84:
Անտառօգտագործման իրավունքի սահմանափակուﬓերը
անտառների և/կամ անտառային հողերի օգտագործման իրավունքի օրենքով, այլ իրավական ակտերով, պայմանագրով կամ
դատական կարգով սահմանված, որոշակի գործողությունների
կատարման արգելք կամ սահմանափակում նախատեսող հատուկ պահանջներ են:
ՀՀ ԱՕ-ի այս և ՀՀ ՀՕ-ի 49-րդ հոդվածների հաﬔմատությունից հետևում է, որ ﬔկնաբանվող հոդվածը գրեթե նույնությամբ
կրկնում է ՀՀ ՀՕ-ում ամրագրված հողօգտագործման իրավունքի սահմանափակուﬓերը:
Այսպիսով, առաջին սահմանափակումը վերաբերում է վարձակալության կամ ենթավարձակալության հանձնելու արգելքին,
երբ սեփականատերը կարող է արգելել անտառօգտագործողին
անտառային հողերը հանձնել ենթավարձակալության, եթե օգտագործուﬓ իրականացվում է վարձակալության պայմանագրի
հիման վրա: ՀՀ ԱՕ-ը չի կարգավորում ենթավարձակալության
հարաբերությունները, սակայն անտառօգտագործողը կարող
է սեփականատիրոջ համաձայնությամբ ձեռք բերել այդպիսի
իրավունք ՀՀ քաղ. օր.-ի (հոդված 1–ին, 620-րդ հոդված) և ՀՀ
ՀՕ-ի (48-րդ հոդված, 94-րդ հոդված) դրույթների հիման վրա:
84 Տե՛ս Малько А.В., Стимулы и ограничения в праве. – М., 2005. – էջ 59:
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Անտառներում և անտառային հողերում գտնվող պետական
գեոդեզիական ցանցի կետերը պահպանելու պահանջը չի կարող
համարվել իրավունքի սահմանափակում, քանի որ հողամասում
գեոդեզիական նշանների պահպանությունը հողամասի սեփականատիրոջ կամ դրա օգտագործողի պարտականությունն է:
Այսինքն, ցանկացած պարագայում օգտագործողը պարտավոր է
հետևելու այս պահանջին, ինչը պայմանավորված է հողի, որպես բնական օբյեկտի առանձնահատկություններով:
Անտառային հողերի նպատակային օգտագործման փոփոխման արգելքը նույնպես պետք է դիտվի որոշակի վերապահումով: Հողամասը, այդ թվում նաև անտառային հողերն ըստ
նպատակային նշանակությամբ օգտագործելը ոչ թե իրավունքի
սահմանափակում, այլ տվյալ բնական օբյեկտի համար սահմանված իրավական ընդհանուր ռեժիﬕ բաղկացուցիչ մասն է:
Այս հոդվածի առաջին մասի 5-րդ ենթակետում տեղ գտած
սահմանափակումը վերաբերում է անտառօգտագործման և
դրանով պայմանավորված որոշակի աշխատանքների կատարման ընթացքում բնապահպանական, ներառյալ կենդանական
աշխարհը, հողաշերտը, հազվագյուտ բույսերը, բնության, պատմության և մշակույթի հուշարձանները, հնէաբանական օբյեկտները պահպանելու պահանջների կատարմանը: Նմանաբնույթ
պայման է նախատեսված նաև 7-րդ ենթակետում, որի համաձայն՝ անտառօգտագործողի վրա կարող է դրվել պարտականություն՝ պահպանելու վայրի կենդանիների գոյության պայմանները, բնական ﬕջավայրը և ﬕգրացիայի ուղիները:
Այս հոդվածի 1-ին մասի 6-րդ ենթակետը սահմանում է, որ
անտառօգտագործողի վրա կարող է դրվել սահմանված ժամկետում և սահմանված կարգով որսորդության, ձկնորսության,
վայրի բույսեր հավաքելու իրավունքն այլ սուբյեկտների տրամադրելու պարտականություն: Այս պարագայում օգտագործողի
իրավունքի սահմանափակման շրջանակը պայմանավորվում է
անտառօգտագործման տեսակով, որն իրականացնում է այլ օգտագործողը:

ԳԼԽ 10

145

 Օրինակ` կողﬓակի անտառօգտագործում իրականացնող սուբյեկտի
համար իրավունքի սահմանափակում է ﬕևնույն տարածքում այլ
անձի կողﬕց վայրի բույսերի օգտագործումը:

Ոչ պատ շաճ ձևակեր պում ների հետևան քով անհաս կա նա լի
են 8-րդ և 9-րդ ենթա կե տե րում տեղ գտած սահմա նա փա կումնե րը: Անտառաշի նական նախագծե րին չհամա պա տաս խանե լու դեպքում օգտա գո րծ ման ի րա վունքի սահ մա նա փակում ա սելով` պետք է հասկա նալ այն պիսի ի րա վիճակ, երբ
օգտագործման իրա վունքը հակա սում է ան տա ռա շի նա կան
նախագծերով օգտա գո րծման տվյալ տեսակի հա մար սահմանված պա հանջնե րին և ա ռա ջա նում է ան հրա ժեշ տու թյուն
սահ մանափակելու օգտա գոր ծո ղի հնա րա վո րու թյու նե րը`
ան տառաշինա կան նախագծե րի հետ համա պա տաս խա նությունն ապահովելու նպատա կով: Այդուհանդե րձ, իրա վունքնե րի սահ մանափակ ման հիմ քե րը պետք է ամ րա գրված լի նի
մի այն ՀՀ ԱՕ-ով:
Հոդված 47. Անտառների կամ անտառային հողերի
օգտագործման իրավունքի
դադարման հիմքերը
1. Սույն օրենսգրքի 34-րդ հոդվածով նախատեսված դեպքերում անտառների կամ անտառային հողերի օգտագործման իրավունքը դադարում է, երբ`
ա) լրացել է անտառօգտագործման ժամկետը.
բ) անտառօգտագործողը հրաժարվում է անտառօգտագործման իրավունքից.
գ) առաջանում են անտառօգտագործման իրավունք տվող
փաստաթղթերով նախատեսված այն պայմանները, որոնց
առկայության դեպքում անտառօգտագործման հետագա
իրականացուﬓ անհնար է դառնում:
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2. Անտառների և անտառային հողերի օգտագործման իրավունքը ժամկետից շուտ կարող է դադարեցնել սեփականատերը, երբ`
ա) անտառօգտագործման գոտում բնակվող մարդկանց կյանքին կամ առողջությանն անﬕջական վտանգ է սպառնում.
բ) անտառօգտագործողները խախտում են անտառօգտագործման սահմանված կանոնները.
գ) անտառօգտագործողը սահմանված ժամկետներում ձեռնամուխ չի եղել անտառների կամ անտառային հողերի օգտագործմանը նախատեսված ծավալների սահմաններում.
դ) անտառօգտագործողը պայմանագրով սահմանված ժամկետներում չի մուծել անտառօգտագործման վճարը:
Մեկնաբանություն
1. ՀՀ ԱՕ-ի այս հոդվածում նախատեսվում են այն դեպքերը
(հիմքերը), որոնք կարող են հանգեցնել անտառօգտագործման
իրավունքի դադարման: Որոշ վերապահուﬓերով (հատկապես
երկրորդ մասի ա) ենթակետով նախատեսված հիմքի առումով)
հնարավոր է այս հոդվածում տեղ գտած հիմքերը խմբավորել
հետևյալ կերպ. 1. անտառօգտագործողի կողﬕց օգտագործման կարգի խախտման հետ չկապված հիմքեր, 2. օգտագործման կարգի խախտման հետ կապված հիմքեր (հոդվածի 2-րդ
մաս):
Անտառօգտագործման ժամկետները տարբերվում են ըստ
անտառօգտագործման տեսակների: «Պետական անտառները
և անտառային հողերն օգտագործման տալու կարգը սահմանելու մասին» ՀՀ կառավարության N 806-Ն որոշման 16-րդ և 17րդ կետերը նախատեսում են անտառօգտագործման ընդհանուր
ժամկետներ, անտառները և անտառային հողերը վճարի դիմաց
օգտագործման են տրամադրվում ﬕնչև ﬔկ տարի և 1-60 տարի ժամկետներով, իսկ անտառային հողերը գյուղատնտեսական նպատակներով` ﬕնչև 25 տարի ժամկետով: Ըստ անտառօգտագործման տեսակների` N 806-Ն որոշմամբ նախատեսված
են հատուկ ժամկետներ, իսկ որոշ տեսակների համար հատուկ
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ժամկետները սահմանվում են անտառային տոմսի, անտառահատման տոմսի և պայմանագրի հիման վրա:
 Օրինակ` երկրորդական անտառանյութի մթերման նպատակով
անտառները կամ անտառային հողերն օգտագործման են տրամադրվում ﬕնչև ﬔկ տարի ժամկետով, և այդ ժամկետը չպետք է
գերազանցի անտառահատման տոմսը տալու տարվա դեկտեմբերի
31-ը:

Անտառների կամ անտառային հողերի վարձակալության
պայմանագիրը կնքվում է ﬕնչև 60 տարի ժամկետով (ավելի մանրամասն տե՛ս ՀՀ ԱՕ-ի 50-րդ հոդվածի ﬔկնաբանությունը): Հավատարմագրային կառավարման իրավունքով անտառները կարող են փոխանցվել ﬕնչև 10 տարի ժամկետով
(ավելի մանրամասն տե՛ս ՀՀ ԱՕ-ի 54-րդ հոդվածի ﬔկնաբանությունը):
Սահմանված ժամկետների ավարտից հետո անտառօգտագործման իրավունքը դադարում է, եթե օրենքով կամ կողﬔրի
համաձայնությամբ չի նախատեսվում վարձակալության պայմանագրի ժամկետի երկարաձգման հնարավորություն, քանի
որ սուբյեկտը ձեռք է բերում անտառօգտագործման իրավունք
իր ազատ կամահայտության արդյունքում և այդ իրավունքից
նա կարող է հրաժարվել իր հայեցողությամբ: Այս սկզբունքից
ելնելով` ﬔկնաբանվող հոդվածը որպես անտառօգտագործման իրավունքի դադարման հիմք նախատեսում է օգտագործողի կողﬕց դրանից հրաժարվելը:
ՀՀ ԱՕ-ի համաձայն` անտառօգտագործման իրավունքը կարող է դադարել, եթե առաջանում են անտառօգտագործման իրավունք տվող փաստաթղթերով նախատեսված այն պայմանները,
որոնց առկայության դեպքում անտառօգտագործման հետագա
իրականացուﬓ անհնար է (օրինակ` անտառահատման տոմսը
տրամադրվում է որոշակի ժամկետով, որի ընթացքում անտա-
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ռահատում չիրականացնելու դեպքում անտառօգտագործման
սուբյեկտը զրկվում է այդ հնարավորությունից):
2. Հոդվածի երկրորդ մասում նախատեսված առաջին հիմքը
անտառօգտագործման գոտում բնակվող մարդկանց կյանքին
կամ առողջությանն անﬕջական վտանգ սպառնալն է: Պետք է
ընդգծել, որ մարդկանց կյանքի և առողջության համար անﬕջական վտանգ կարող է առաջանալ ինչպես անտառօգտագործման, այնպես էլ անտառային տնտեսության վարման հետ չկապված աշխատանքներ իրականացնելու հետևանքով: Ցանկացած
պարագայում անտառօգտագործման իրավունքը պետք է դադարեցվի85, քանի որ վտանգ կարող է առաջանալ նաև անտառօգտագործում իրականացնող սուբյեկտների կյանքի և առողջության համար:
Անտառօգտագործման կանոնները, որոնց խախտումը կարող է հանգեցնել անտառօգտագործման իրավունքի դադարեցման, նախատեսվում են ՀՀ ԱՕ-ով, դրա հիման վրա ընդունված
այլ իրավական ակտերով և անտառօգտագործման իրավունքը հավաստող փաստաթղթերով: Անտառօգտագործման աﬔն
կանոնին անհամապատասխան գործելն անվերապահորեն չի
հանգեցնում իրավունքի դադարեցման: Բացառություն են այն
կանոնները, որոնց անհամապատասխան գործելու համար այդպիսի հետևանքների առաջացուﬓ ուղղակիորեն նախատեսվում
է օրենքում:
Անտառօգտագործման իրավունքը կարող է դադարել նաև
այն դեպքերում, երբ անտառօգտագործողը սահմանված ժամկետներում ձեռնամուխ չի եղել անտառների կամ անտառային
հողերի օգտագործմանը` նախատեսված ծավալների սահմաններում: Այսպիսի պահանջ նախատեսված է գրեթե բոլոր բնական
պաշարների օգտագործման համար: Բնական պաշարի արդյունավետ և անﬖաս օգտագործումը ենթադրում է օգտագործման
85 Այս պարագայում օրենսդիրը կարող էր նախատեսել, որ օգտագործման
իրավունքը ոչ թե դադարեցվում, այլ կասեցվում է` նախատեսելով համապատասխան վտանգը վերանալու դեպքում անտառօգտագործումը վերսկսելու հնարավորություն:
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ժամանակային և քանակական պլանավորում: Անտառների և
անտառային հողերի պարագայում այս պահանջը բխում է ինչպես նշված ընդհանուր սկզբունքից, այնպես էլ անտառաշինության սկզբունքներից:
Անտառօգտագործման իրավունքը կարող է վաղաժամկետ
դադարեցվել, եթե անտառօգտագործողը պայմանագրով սահմանված ժամկետներում չի մուծել անտառօգտագործման վճարը
(ավելի մանրամասն տե՛ս ՀՀ ԱՕ-ի 56-րդ հոդվածի ﬔկնաբանությունը):

ԳԼ

Խ 11. ԱՆՏԱՌՆԵՐԻ ԿԱՄ ԱՆՏԱՌԱՅԻՆ
ՀՈՂԵՐԻ ՎԱՐՁԱԿԱԼ  ՆԸ

Անտառների և անտառային հողերի վարձակալությունը ՀՀ անտառային օրենսդրության նոր ինստիտուտներից է:
Անտառների վարձակալության վերաբերյալ նորﬔրը վերլուծության են ենթարկվել ՀՀ քաղ. օր.-ի դրույթների հետ դրանց փոխհարաբերակցության համատեքստում: Մատնանշվել են նաև վարձակալության պայմանագրի այս տեսակի` պայմանագրի առարկայով
պայմանավորված առանձնահատկությունները:
Հոդված 48. Անտառների կամ անտառային հողերի
վարձակալության իրավունքը
1. Անտառների կամ անտառային հողերի վարձակալության
իրավունքը վարձակալության պայմանագրի պայմաններով
վճարի դիմաց անտառների կամ անտառային հողերի ժամկետային օգտագործման իրավունքն է:
2. Պետական անտառների կամ անտառային հողերի վարձակալության իրավունքը տրամադրվում է հրապարակային սակարկությունների ﬕջոցով:
Առանց հրապարակային սակարկությունների պետական անտառների կամ անտառային հողերի վարձակալության տրամա-
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դրման դեպքերը սահմանում է Հայաստանի Հանրապետության
կառավարությունը:
3. Անտառները կամ անտառային հողերը վարձակալության
տրամադրելու հրապարակային սակարկությունները կազմակերպում է պետական կառավարման լիազորված մարﬕնը:
4. Վարձատուի փոփոխման դեպքում վարձակալության պայմանագիրը կարող է դադարել ﬕայն Հայաստանի Հանրապետության քաղաքացիական օրենսգրքով սահմանված դեպքերում
և կարգով։
Մեկնաբանություն
1. Անտառները և անտառային հողերն օգտագործման տրամադրելու ձևերից է անտառների վարձակալության պայմանագիրը: Անտառների վարձակալության պայմանագրով վարձատուն
պարտավորվում է վճարի դիմաց վարձակալի ժամանակավոր
տիրապետմանը և (կամ) օգտագործմանը հանձնել անտառներ
կամ անտառային հողեր` ՀՀ ԱՕ-ի 35-րդ հոդվածով նախատեսված նպատակների համար:
2-3. Հոդվածի 2-րդ մասի համաձայն` պետական անտառների և անտառային հողերի վարձակալության իրավունքը տրամադրվում է հրապարակային սակարկությունների ﬕջոցով, իսկ
առանց հրապարակային սակարկությունների տրամադրման
դեպքերը սահմանում է ՀՀ կառավարությունը: «Պետական անտառները և անտառային հողերն օգտագործման տալու կարգը
սահմանելու մասին» ՀՀ կառավարության N 806-Ն որոշմամբ անտառօգտագործման յուրաքանչյուր տեսակի համար նախատեսվում են անտառները և անտառային հողերը վարձակալության
հանձնելու նպատակով հրապարակային սակարկությունների
անցկացման կարգը և պայմանները: Անհրաժեշտ է անտառների
և անտառային հողերի վարձակալության պայմանագիրը տարբերել անտառների և անտառային հողերի վճարի դիմաց օգտագործման պայմանագրից: Նման տարբերակումը գրեթե անհասկանալի է ներկայիս կարգավորման պայմաններում, երբ դրա
հիմքում դրվում է օգտագործման տրամադրելու ժամկետը: Այս
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պարագայում անհրաժեշտ է հստակ տարանջատել անտառների օգտագործման և անտառային հողերի վարձակալության
պայմանագրերը` որպես ինքնուրույն ինստիտուտներ:
Առանց
հրապարակային
սակարկությունների
պետական անտառների կամ անտառային հողերի վարձակալության տրամադրման դեպքեր ՀՀ կառավարության առանձին որոշմամբ նախատեսված չէ: ՀՀ կառավարությունն
ընդունել է «Պետական և համայնքային սեփականություն հանդիսացող հողամասերի օտարման, կառուցապատման և օգտագործման տրամադրման կարգը հաստատելու մասին»
N 286 որոշում86, որի 44-րդ կետում թվարկվում են հողամասերն առանց մրցույթի տրամադրելու ընդհանուր հիմքերը: Հրապարակային սակարկությունների (տվյալ դեպքում՝ մրցույթի)
ﬕջոցով անտառներն ու անտառային հողերն օգտագործման
տրամադրելու հարաբերությունները կարգավորվում են նաև
«Հրապարակային սակարկությունների մասին» ՀՀ օրենքով87:
4. Վարձատուի փոփոխությունը (վարձակալության հանձնված գույքի նկատմամբ uեփականության իրավունքի փոխանցուﬓ այլ անձի) հիմք չէ վարձակալության պայմանագիրը լուծելու կամ փոփոխելու համար, եթե այլ բան նախատեսված չէ
օրենքով (ՀՀ քաղ. օր., հոդված 619): «Անտառային հողերի վարձակալության պայմանագրի օրինակելի ձևը հաստատելու մասին» ՀՀ գյուղատնտեսության նախարարի N 164-Ն հրամանով88
հաստատված օրինակելի պայմանագրի 1.5. կետի համաձայն՝
«Անտառային հողի նկատմամբ սեփականության իրավունքի
փոխանցուﬓ այլ անձի հիմք չէ սույն պայմանագիրը լուծելու
կամ փոփոխելու համար»:
Վարձակալության պայմանագրով որպես վարձատու հան86 Ընդունվել է
12.04.2001թ., ուժի ﬔջ է մտել
2001.04.28/12(144) :
87 Ընդունվել է 08.10.2003թ., ուժի ﬔջ է մտել
2003.11.12/56(291):
88 Ընդունվել է 11.09.2006թ., ուժի ﬔջ է մտել
2006.10.16/25(234):

08.05.2001թ.,

ՀՀՊՏ

22.11.2003թ.,

ՀՀՊՏ

26.10.2006թ.,

ՀՀԳՏ
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դես է գալիս «Հայանտառ» ՊՈԱԿ-ը, որին այդ թույլտվությունը
տրամադրվել է ՀՀ կառավարության ««Հայանտառ» պետական
ոչ առևտրային կազմակերպությանը պետական անտառային հողերի վարձակալության պայմանագրեր կնքելու թույլտվություն
տալու մասին» N 611-Ն որոշմամբ89: Որպես վարձակալ կարող
է հանդես գալ անտառօգտագործման իրավունքի ցանկացած
սուբյեկտ:
Հոդված 49. Անտառների կամ անտառային հողերի
վարձակալության պայմանագիրը
1. Անտառային տնտեսություն վարելու նպատակով վարձակալության հանձնված անտառներում կամ անտառային հողերում
վարձակալն իրավունք ունի իրականացնելու անտառօգտագործման բոլոր տեսակները՝ պարտադիր պահպանելով անտառաշինական նախագծերի պահանջները, եթե այլ բան նախատեսված
չէ սույն օրենսգրքով կամ պայմանագրով:
2. Վարձակալն իրականացնում է անտառօգտագործում անտառային հողի հատակագծի, անտառաշինական նախագծի և
վարձակալության պայմանագրի հիման վրա:
Մեկնաբանություն
ՀՀ ԱՕ-ի այս հոդվածը վերաբերում է վարձակալության պայմանագրի հիման վրա անտառային տնտեսության վարմանը`
թույլատրելով վարձակալին իրականացնելու անտառօգտագործման բոլոր տեսակները: Անտառային տնտեսություն վարող
սուբյեկտները պարտավոր են գործել անտառային հողի հատակագծի, անտառաշինական նախագծի և վարձակալության պայմանագրի հիման վրա:
Նա խա տես ված կար գա վոր ման նպա տա կն է ան տա ռտն տե սու թյուն վա րող սուբյեկ տին ա զա տել ան տա ռօգտագործ ման յու րա քան չյուր տե սա կի հա մար թույլտ վու թյուն ներ
ստա նա լու պար տա կա նու թյու նից: Ան տա ռա շի նա կան նա89 Ընդունվել է 04.05.2006թ.,
2006.05.31/29(484):

ուժի

ﬔջ

է

մտել

01.06.2006թ.,

ՀՀՊՏ
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խագծե րին հա մա պա տաս խան գոր ծե լու պա հա նջն ընդգծում
է ան տա ռային տն տե սու թյուն վա րողնե րի վար քագծի սահման նե րը:
Հոդված 50. Պետական և համայնքային անտառների
կամ անտառային հողերի վարձակալության
ժամկետը և վարձավճարը
1. Անտառների կամ անտառային հողերի վարձակալության
պայմանագիրը կնքվում է ﬕնչև 60 տարի ժամկետով: Անտառային հողերի գյուղատնտեսական նպատակների համար նախատեսված հողատեսքերի վարձակալության պայմանագիրը
կնքվում է Հայաստանի Հանրապետության հողային օրենսգրքով սահմանված ժամկետներով։
2. Պետական սեփականություն համարվող անտառների վարձավճարի նվազագույն չափը սահմանում է Հայաստանի Հանրապետության կառավարությունը:
Մեկնաբանություն
1. Վարձակալության պայմանագիրը համարվում է ժամկետային պայմանագիր և կարող է կնքվել ﬕնչև 60 տարի ժամկետով: Անտառային հողերի գյուղատնտեսական նպատակների
համար նախատեսված հողատեսքերի վարձակալության պայմանագիրը կնքվում է ՀՀ ՀՕ-ով սահմանված ժամկետներով:
ՀՀ ՀՕ-ի 48-րդ հոդվածի 3-րդ մասը գյուղատնտեսական նշանակության հողերի վարձակալության առավելագույն ժամկետ
է սահմանում 25 տարին: Թեև ՀՀ ԱՕ-ն հղում է կատարում ՀՀ
ՀՕ-ին, սակայն այս բացառությունը չի վերաբերում անտառային
հողերի գյուղատնտեսական նպատակների համար նախատեսված հողատեսքերին: Միևնույն ժամանակ «Պետական անտառներն ու անտառային հողերն օգտագործման տալու կարգը սահմանելու մասին» ՀՀ կառավարության N 806-Ն որոշման 17-րդ
կետն անտառային հողերը գյուղատնտեսական նպատակներով
օգտագործման տրամադրելու առավելագույն ժամկետ է սահմանում 25 տարին:
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2. Պետական սեփականություն համարվող անտառների վարձավճարի նվազագույն չափերը սահմանվել են ՀՀ կառավարության N 668-Ն որոշմամբ90:
Հոդված 51. Պետական անտառներում
կամ անտառային հողերում անտառային
տնտեսության վարումը
1. Մինչև ﬔկ տարի ժամկետով պետական անտառները
կամ անտառային հողերն օգտագործման տրամադրելու դեպքում անտառային տնտեսության վարուﬓ իրականացնում է սեփականատերը:
Մեկ տարուց ավել ժամկետով վարձակալության պայմանագրի կնքման դեպքում վարձակալը պարտավոր է վարել անտառային տնտեսությունը և կրել այն վարելու ծախսերը:
2. Անտառային տնտեսություն վարող վարձակալն իրավունք
ունի կառուցելու ժամանակավոր շինություններ, իրականացնելու անտառօգտագործման այն տեսակները, որոնք նախատեսված են պայմանագրով:
3. Վարձակալի կողﬕց ժամանակավոր շինությունների կառուցումը թույլատրվում է վարձակալության պայմանագրով նախատեսված դեպքերում: Վարձակալի կառուցած ժամանակավոր շինությունները վարձակալության պայմանագրի ավարտից
հետո վարձակալի ﬕջոցներով ենթակա են քանդման, եթե պայմանագրով այլ բան նախատեսված չէ: Դրանց արժեքը փոխհատուցման ենթակա չէ:
Վարձակալի կառուցած շինությունները փոխադարձ համաձայնությամբ կարող են հանձնվել անտառային հողերի սեփականատիրոջը:
Մեկնաբանություն
1. Մեկ տարուց ավելի ժամկետով վարձակալության պայմանագիր կնքելու դեպքում վարձակալը պարտավոր է վարել ան90 Ընդունվել է
03.06.2010թ.,
2010.06.16/26(760):

ուժի

ﬔջ

է

մտել

26.06.2010թ.,

ՀՀՊՏ
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տառային տնտեսությունը և կրել այն վարելու ծախսերը: ՀՀ ԱՕ-ի
18-րդ հոդվածի առաջին մասը նախատեսում է, որ անտառային
տնտեսություն կարող են վարել պետական կառավարման և ՏԻՄ
համակարգում գործող կազմակերպությունները, իրավաբանական անձինք և քաղաքացիները: Այսինքն, որպես վարձակալ
կարող են լինել ﬕայն նշված սուբյեկտները, որոնցից ցանկացածը կարող է հանդես գալ որպես անտառային տնտեսություն
վարող սուբյեկտ:
2. Անտառային տնտեսություն վարող վարձակալն իրավունք ունի վարձակալության պայմանագրով նախատեսված դեպքերում
կառուցելու ժամանակավոր շինություններ: «Ժամանակավոր շինություն» հասկացությունը չի տրվում որևէ իրավական ակտում:
ՀՀ կառավարության «Ոչ հիﬓական շինությունների տեղադրման կարգը հաստատելու մասին» N 896 որոշմամբ91 սահմանվել
է ոչ հիﬓական շինություններին ներկայացվող պահանջները և
դրանց ցանկը:
3. Վարձակալի կառուցած ժամանակավոր շինությունները
ենթակա են քանդման վարձակալի ﬕջոցներով, եթե պայմանագրով չի նախատեսվում շինությունների հանձնում անտառային
հողերի սեփականատիրոջը կամ քանդման աշխատանքների
կատարումը սեփականատիրոջ ﬕջոցներով:
Հոդված 52. Վարձակալության պայմանագրի
փոփոխումը և լուծումը
1. Վարձակալության պայմանագրի պայմանների փոփոխում
կողﬔրի անհամաձայնության դեպքերում կատարվում է դատական կարգով հետևյալ հիմքերով.
ա) հրդեհների, քաﬕներից հողմահարման, ﬖասատուների
և հիվանդությունների, երաշտի և սակավաջրության հետևանքով և այլ պատճառներով անտառային հողերի վիճակի վատթարացման ժամանակ.
91 Ընդունվել է 24.09.2001թ.,
2001.10.18/32(164):

ուժի

ﬔջ

է

մտել

28.10.2001թ.,

ՀՀՊՏ
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բ) անտառօգտագործման կարգի և ռեժիﬕ սահմանված կարգի փոփոխության դեպքում:
2. Պետական սեփականություն համարվող անտառների
և անտառային հողերի վարձակալության պայմանագիրը վաղաժամկետ լուծվում է, եթե փոփոխվել է անտառի նպատակային
նշանակությունը: Դրա հետևանքով տուժած անձինք ﬖասի
հատուցման իրավունք ունեն Հայաստանի Հանրապետության
օրենսդրության համաձայն:
3. Վարձակալության պայմանագիրը վաղաժամկետ լուծվում
է Հայաստանի Հանրապետության քաղաքացիական օրենսգրքով սահմանված կարգով:
Մեկնաբանություն
1. ՀՀ քաղ. օր.-ի 468-րդ հոդվածի համաձայն` պայմանագրի
փոփոխման համաձայնությունը կնքվում է այն ձևով, ինչ ձևով
պայմանագիրը, եթե այլ բան չի բխում օրենքից, այլ իրավական ակտերից, պայմանագրից կամ գործարար շրջանառության
սովորույթներից: Նույն հոդվածի երկրորդ մասը նախատեսում
է, որ պայմանագրի կողմը կարող է պայմանագրի փոփոխման
կամ լուծման մասին պահանջը դատարան ներկայացնել ﬕայն
պայմանագրի փոփոխման կամ լուծման առաջարկի վերաբերյալ
մյուս կողﬕ ﬔրժումը ստանալուց կամ այդ առաջարկում նշված
ժամկետում պատասխանը չստանալուց հետո, իսկ դրա բացակայության դեպքում` երեսնօրյա ժամկետում: Ի լրուﬓ շարադրված ընդհանուր կանոններին` ՀՀ ԱՕ-ի այս հոդվածի 1-ին մասով
նախատեսվում են այն որոշակի դեպքերը, որոնց վրա հասնելու
պարագայում կողմը կարող է պահանջել (նաև դատական կարգով) փոփոխելու վարձակալության պայմանագիրը: Նախատեսված երկու հիմքերը, ըստ էության, բացառում են վարձակալի կողﬕց անտառների և անտառային հողերի արդյունավետ
օգտագործումը, ուստի առաջանում է վարձակալության պայմանագրի փոփոխման անհրաժեշտություն:
2. Մեկնաբանվող հոդվածի 2-րդ մասը որպես վարձակալության պայմանագրի վաղաժամկետ լուծման հիմք նախատեսում
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է անտառի նպատակային նշանակության փոփոխումը: ՀՀ ԱՕով սահմանված չեն անտառների նպատակային նշանակության
փոփոխման հիմքերը: ՀՀ ԱՕ-ի 10-րդ հոդվածի երկրորդ մասում
սահմանվում է պետության և համայնքային կարիքների համար
ոչ պետական անտառների նպատակային նշանակության փոփոխման դեպքում ﬖասի հատուցում ստանալու սեփականատիրոջ իրավունքը (ավելի մանրամասն տե´ս ՀՀ ԱՕ-ի 10-դ հոդվածի ﬔկնաբանությունը):
Վարձակալի և վարձատուի պահանջով վարձակալության պայմանագրի վաղաժամկետ լուծման հիմքեր նախատեսված են նաև
ՀՀ քաղ. օր.-ի 622-րդ և 623-րդ հոդվածներում: Այդ հոդվածներում
ամրագրված հիմքերը կարող են կիրառվել ընտրողաբար` հաշվի
առնելով պայմանագրի առարկայի առանձնահատուկ բնույթը:

ԳԼ Խ 12. ԱՆՏԱՌԱՅԻՆ ՏՆՏԵՍ ԱՆ
ՎԱՐՄԱՆ ՊԱՅՄԱՆԱԳՐԵՐԻ ԱՌԱՆՁԻՆ ՏԵՍԱԿՆԵՐ
Այս գլխում տեղ գտած պայմանագրերը ՀՀ անտառային օրենսդրության նորամուծություններից են: Դրանց կիրառությունը պետք
է ապահովի այնպիսի սուբյեկտների ներգրավվածությունն անտառային պաշարների կառավարման գործընթացում, որոնք կապահովեն
անտառի արդյունավետ օգտագործում և պահպանություն:
Այս գլխի ﬔկնաբանության շրջանակներում ներկայացվում է
պայմանագրերի կնքման, գործողության և դադարման կարգը` ՀՀ
քաղ. օր.-ի կարգավորման հետ ունեցած ընդհանրությունների և
տարբերությունների համակարգում:
Հոդված 53. Արմատի վրա ծառուտի առուվաճառքի
պայմանագիրը
1. Համայնքները, իրավաբանական անձինք և քաղաքացիներն
իրավունք ունեն ձեռք բերելու արմատի վրա հատման ենթակա
ծառուտ` սույն հոդվածով սահմանված կարգով:
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2. Առուվաճառքի առարկա համարվող ծառուտը գնորդի կողﬕց պետք է հատվի պայմանագրով կամ անտառահատման
տոմսով սահմանված ժամկետներում:
3. Պետական անտառներում արմատի վրա ծառուտի վաճառքի չափաքանակների հաշվարկման ﬔթոդիկան սահմանում է
պետական կառավարման լիազորված մարﬕնը:
4. Պետական սեփականություն համարվող անտառային տարածքներում հատման տեղամասերը և օբյեկտները որոշում է
պետական կառավարման լիազորված մարﬕնը` ելնելով անտառաշինական նախագծերից:
Մեկնաբանություն
1-2. Անտառային տնտեսության վարման պայմանագրերից
առաջինն արմատի վրա ծառուտի առուվաճառքի պայմանագիրն է: Այսպիսի պայմանագիր կնքելու իրավունքը վերապահված է անտառների բոլոր սեփականատերերին: Մաժամանակ
ﬔկնաբանվող հոդվածի 1-ին մասը նախատեսում է, որ արմատի վրա հատման ենթակա ծառուտի ձեռքբերման իրավունքը
պատկանում է համայնքներին, իրավաբանական անձանց և քաղաքացիներին:
Այս պայ մա նագրի ա ռարկան ծառուտն է` հիմ նա կան արտա քին նշաններով միան ման ծառե րի ամբող ջա կա նու թյունը (ՀՀ ԱՕ-ի 3-րդ հոդված), որը լինում է հասուն (ծա ռու տի
գերհասուն հա սա կին նա խոր դող հա սակային խումբ, որի
պայմաննե րում դանդա ղում է ծառե րի տար բե րա կու մը, գագա թային ա ճը, թու լանում է բնի ընդ լայ նական ա ճը) և գերհասուն (անտա ռի հասա կային վիճակ, որը հա ջոր դում է ծառուտի հա սուն փու լին, բնորոշվում է վերին շա րա հար կում
ծառերի թույլ ա ճով):
Ծառուտի հատման ժամկետը որոշվում է պայմանագրով կամ
անտառահատման տոմսով:
3-4. Ծառուտի վաճառքի չափաքանակների հաշվարկման ﬔթոդիկա պետական կառավարման լիազոր մարﬕնը չի հաստատել, իսկ հատման տեղամասերը և օբյեկտները յուրաքանչյուր
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դեպքում որոշում է պետական կառավարման լիազորված մարﬕնը` անտառաշինական նախագծերի հիման վրա:
Հոդված 54. Անտառների հավատարմագրային
կառավարման պայմանագիրը
1. Անտառների հավատարմագրային կառավարման պայմանագրով սեփականատերը կարող է ﬕնչև 10 տարի ժամկետով
հավատարմագրային կառավարչին անտառը հանձնել հավատարմագրային կառավարման: Անտառի հավատարմագրային
կառավարման պայմանագիրը գործում է Հայաստանի Հանրապետության օրենսդրությամբ սահմանված կարգով:
2. Հավատարմագրային կառավարիչն իրավունք ունի իրականացնելու ﬕայն հավատարմագրային կառավարման պայմանագրով նախատեսված անտառօգտագործման տեսակները:
3. Պետական անտառների հավատարմագրային կառավարման պայմանագիրը կնքվում է մրցույթի արդյունքում, որի անցկացման կարգը սահմանում է Հայաստանի Հանրապետության
կառավարությունը:
4. Համայնքի վարչական սահմաններում գտնվող պետական
անտառների հավատարմագրային կառավարման պայմանագրով անտառները համայնքային կազմակերպություններին են
հանձնում առանց մրցույթի` Հայաստանի Հանրապետության կառավարության սահմանած կարգով:
Մեկնաբանություն
1. Գույքի հավատարմագրային կառավարման պայմանագիրը
որպես ինստիտուտ առաջին անգամ իրավական ամրագրում է
ստացել ՀՀ 1998 թ-ի քաղաքացիական օրենսգրքում92: ՀՀ քաղ.
օր.-ի 954-րդ հոդվածի համաձայն` «Գույքի հավատարմագրային
կառավարման պայմանագրով ﬔկ կողմը (կառավարման հիմնադիրը) որոշակի ժամկետով գույք է հանձնում մյուս կողﬕ
(հավատարմագրային կառավարչի) հավատարմագրային կա92 Այս մասին ավելի մանրամասն տե´ս ՀՀ քաղաքացիական իրավունք.
Երկրորդ մաս.-Երևանի պետ. համալս. –Եր.: 2001, էջ 494:
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ռավարմանը, իսկ մյուս կողմը պարտավորվում է այդ գույքի կառավարուﬓ իրականացնել ի շահ կառավարման հիﬓադրի կամ
նրա նշած անձի (շահառուի)»:
Անտառի սեփականատերն իրավունք ունի ﬕնչև 10 տարի
ժամկետով անտառը հանձնել հավատարմագրային կառավարման: Անտառի հավատարմագրային կառավարման պայմանագրի կնքման, կատարման և դադարման հարաբերությունների իրավական կարգավորուﬓ իրականացվում է նաև ՀՀ քաղ.
օր.-ի, մասնավորապես` 52-րդ գլխով սահմանված նորﬔրով:
2. Հավատարմագրային կառավարիչն իրավունք ունի գույքի
հավատարմագրային կառավարում իրականացնելիս այդ գույքի
նկատմամբ, հավատարմագրային կառավարման պայմանագրին
համապատասխան և ի շահ շահառուի կատարել ցանկացած
իրավաբանական ու փաստացի գործողություններ: Միևնույն
ժամանակ անտառի հավատարմագրային կառավարուﬓ իրականացվում է անտառաշինական նախագծի հիման վրա, իսկ
հավատարմագրային կառավարման պայմանագրում ուղղակիորեն նշվում են անտառօգտագործման այն տեսակները, որոնք
կառավարիչն իրավունք ունի իրականացնելու:
Անտառի հավատարմագրային կառավարիչներ կարող են լինել անհատ ձեռնարկատերերը և իրավաբանական անձինք:
3. Պետական անտառների հավատարմագրային կառավարման պայմանագիրը կնքվում է մրցույթի արդյունքում, իսկ համայնքի վարչական սահմաններում գտնվող պետական անտառների հավատարմագրային կառավարման պայմանագրով
անտառները համայնքային կազմակերպություններին են հանձնվում առանց մրցույթի:
ՀՀ կառավարության N 1793-Ն որոշմամբ93 հաստատվել է
պետական անտառների հավատարմագրային կառավարման
մրցույթի անցկացման կարգը: Այս որոշման համաձայն՝ յուրաքանչյուր տարի լիազոր մարﬕնը հաստատում է հաջորդ տար93 Ընդունվել է 30.11.2006թ.,
2007.01.05/1(525):

ուժի

ﬔջ

է

մտել

06.01.2007թ.,

ՀՀՊՏ
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վա ընթացքում հավատարմագրային կառավարման հանձնման
ենթակա անտառների ցանկը` այն հրապարակելով 3000-ից ոչ
պակաս տպաքանակ ունեցող մամուլում և (կամ) զանգվածային
լրատվության այլ ﬕջոցներով:
Պետական անտառները հավատարմագրային կառավարման
են տրվում հետևյալ ընթացակարգով.
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.

մրցութային հանձնաժողովի ստեղծում,
մրցույթի անցկացման ծանուցման (հրավերի) հրապարակում,
հայտերի ընդունման վերջին oրվանից առնվազն ﬔկ
աﬕս առաջ,
մրցույթի մասնակցության հայտի ներկայացում,
մաuնակցության վճարի մուծում,
մրցույթի հայտի գրանցում,
մրցույթի անցկացում և մրցույթի արդյունքների մաuին
արձանագրության կազմում,
մրցույթի հաղթողի հետ պայմանագրի կնքում` լիազոր
մարﬓի կողﬕց արձանագրությունն ստանալուց հետո
ﬔկամսյա ժամկետում:

Մրցույթի հաղթող է ճանաչվում այն մաuնակիցը, որը uտացել
է լիազոր մարﬓի կողﬕց սահմանված գնահատման կշռային
գործակիցների աﬔնաբարձր հանրագումարը: Գնահատման կշռային գործակիցների (լիազոր մարﬕնը չի սահմանել գնահատման կշռային գործակիցներ) հավասար հանրագումար ստանալու դեպքում հաղթողը որոշվում է վիճակահանությամբ:
4. Համայնքի վարչական սահմաններում գտնվող անտառները հավատարմագրային կառավարման են հանձնվում առանց
մրցույթի` ՀՀ կառավարության N 583-Ն որոշմամբ սահմանված
կարգով: Այս պարագայում անտառները տրվում են կառավարման համայնքային կազմակերպություններին: Ի տարբերություն
վերը հիշատակված որոշման, գործողը նախատեսում է հավատարմագրային կառավարման այս տեսակի նպատակները և
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խնդիրները: Համայնքային անտառները հավատարմագրային
կառավարման են տրամադրվում ﬕայն անտառաշինական նախագծերի առկայության դեպքում և անտառաշինական նախագծերի գործողության ժամկետի սահմաններում:
Համայնքային անտառները հավատարմագրային կառավարման են հանձնվում հետևյալ ընթացակարգով.
1. պետական անտառների հավատարմագրային կառավարման հայտի ներկայացում,
2. լիազորված պետական մարﬓի կողﬕց հավատարմագրային կառավարման հանձնելու մասին որոշման ընդունում,
3. հավատարմագրային կառավարման հանձնելու մասին
որոշման ընդունուﬕց հետո ﬔկամսյա ժամկետում հավատարմագրային կառավարման պայմանագրի կնքում:
Հավատարմագրային կառավարման պայմանագրի պարտադիր պայմաններն ամրագրված են ՀՀ կառավարության որոշման
16-րդ կետում94:
Հոդված 55. Անտառատնտեսական աշխատանքների
կատարման պայմանագիրը
1. Անտառատնտեսական աշխատանքների կատարման
պայմանագրով կարող են իրականացվել անտառների պահպանություն, անտառաշինական, անտառապատման, անտառավերականգնման, ﬖասատուների և հիվանդությունների
կանխարգելման անտառապաշտպանական աշխատանքներ,
անտառավերականգնման, ﬕջանկյալ (խնամքի) և սանիտարական հատուﬓեր:
2. Պետական անտառներում անտառատնտեսական աշխատանքների կատարման պայմանագրի օրինակելի ձևը հաստա94 Անհասկանալի է, թե ինչու պետական անտառների հավատարմագրային
կառավարման պայմանագրի պարտադիր պայմաններն ամրագրված չեն
ՀՀ կառավարության N 1793-Ն որոշման ﬔջ: ՀՀ քաղ. օր.-ի 958-րդ հոդվածը
սահմանում է հավատարմագրային կառավարման պայմանագրի էական
տարրերը, որոնք պետք է ամրագրվեն նաև անտառների հավատարմագրային
կառավարման պայմանագրում:
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տում է պետական կառավարման լիազորված մարﬕնը:
3. Պետական անտառներում անտառատնտեսական աշխատանքների կատարման պայմանագիրը կնքվում է Հայաստանի
Հանրապետության օրենսդրությամբ սահմանված կարգով:
Մեկնաբանություն
1. Անտառատնտեսական աշխատանքների կատարման պայմանագրի ամրագրումը հնարավորություն է ընձեռում անտառների կառավարման գործընթացում գործընկերային հիմունքներով
ներգրավել այլ սուբյեկտների` ﬕաժամանակ բարձրացնելով
կատարվելիք աշխատանքների արդյունավետությունը (ժամանակի, մարդկային և այլ ռեսուրսների խնայողություն, այլ
սուբյեկտների մասնագիտական ներուժի օգտագործում և այլն):
Օրինակ` անտառաշինական նախագծերի մշակումը պայմանագրի հիման վրա իրականացնում են այն անձինք, որոնք անտառային տնտեսություն չեն վարում:
2. Պետական կառավարման լիազոր մարﬕնը չի հաստատել
պետական անտառներում անտառատնտեսական աշխատանքների կատարման պայմանագրի օրինակելի ձևը:
3. Պետական անտառներում անտառատնտեսական աշխատանքների կատարման պայմանագրի կնքման, կատարման և
դադարման նկատմամբ կիրառելի են ՀՀ ԱՕ-ը, դրա հիման վրա
ընդունված ենթաօրենսդրական ակտերը, ՀՀ քաղ. օր.-ը և ՀՀ
ՀՕ-ը:
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ԳԼ Խ 13. ԱՆՏԱՌՕԳՏԱԳՈՐԾՄԱՆ ԴԻՄԱՑ
ՎՃԱՐՆԵՐՆ
ԱՆՏԱՌՆԵՐԻ ՊԱՀՊԱՆ ԱՆ,
ՊԱՇՏՊԱՆ ԱՆ, ՎԵՐԱԿԱՆԳՆՄԱՆ ԵՎ
ԱՆՏԱՌԱՊԱՏՄԱՆ ՄԻՋՈՑԱՌ ՄՆԵՐԻ
ՖԻՆԱՆՍԱՎՈՐ ՄԸ
Այս գլխի ﬔկնաբանության ներքո ներկայացվում է անտառօգտագործման վճարների, անտառների պահպանության, պաշտպանության, վերականգնման և անտառապատման ﬕջոցառուﬓերի
ֆինանսավորման` որպես շրջակա ﬕջավայրի պահպանության տնտեսական ﬔխանիզﬕ տարրերի իրավական կարգավորման շրջանակը, դրանց կիրառման հիմքերը և պայմանները:
Անտառօգտագործման դիմաց վճարների և անտառների պահպանության, պաշտպանության, վերականգնման և անտառապատման ﬕջոցառուﬓերի ֆինանսավորումը բխում է ՀՀ Սահմանադրության 10-րդ հոդվածով սահմանված պետության` շրջակա ﬕջավայրի
պահպանությունը և վերականգնումը, բնական պաշարների ողջաﬕտ օգտագործուﬓ ապահովելու պարտականությունից:
Հոդված 56. Անտառօգտագործման
դիմաց վճարները
1. Անտառօգտագործումը պետական անտառներում վճարովի
է, բացառությամբ սույն օրենսգրքով նախատեսված դեպքերի:
2. Անտառօգտագործման վճարների դրույքաչափերը սահմանում է սեփականատերը:
3. Պետական անտառներում անտառօգտագործման վճարների դրույքաչափերը սահմանում է Հայաստանի Հանրապետության կառավարությունը:
Մեկնաբանություն
1. Անտառօգտա գո րծ ման վճարո վի ու թյունը բխում է էկոլոգիա կան իրա վուն քում ընդուն ված հա տուկ բնօգտա գո րծ-
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ման վճարովիու թյան սկզբուն քի ց 95 և կարգա վորվում է ՀՀ
ԱՕ-ով, «Բ նապահ պա նական և բնօգտա գո րծման վճար նե րի
մա սին» ՀՀ օ րեն քով և «Բ նօգտա գո րծ ման վճարի դրույ քա չափերի մա սին» ՀՀ կառա վա րության որոշ մա մբ96: Այդ վճար ների գա նձ ման նպա տա կն է ապա հովել ան տառ ների ռա ցի ո նալ
օգտագործու մը և պահպա նությունը և ստեղծել հա վա սար
պայ մաններ ան տա ռային պա շար ներ օգտա գոր ծողների համար: ՀՀ ԱՕ-ի իմաստով անտա ռօգտա գո րծ ման վճար ներ են
համարվում «Բ նա պահ պա նական և բնօգտա գո րծման վճարների մա սին» ՀՀ օրենքով կենսա պա շար ների օգտա գո րծման
համար սահմանված բնօգտա գո րծ ման վճարնե րը*, որո նք
հան դիսանում են պետու թյան բյուջե տային եկա մուտ նե րի
աղբյուր97:
ՀՀ ԱՕ 56-րդ հոդվածը սահմանում է հատուկ անտառօգտագործման համար վճարների գանձման իրավական հիմքերը:
Հատուկ անտառօգտագործման իրավունքը և վճար վճարելու
պարտավորությունը ծագում են անտառի սեփականատիրոջ և
օգտագործողի ﬕջև անտառօգտագործման որևէ տեսակի վերաբերյալ կնքված պայմանագրից:

95 Ընդհանուր անտառօգտագործումը բոլոր դեպքերում անվճար է, և ՀՀ ԱՕ
56-րդ հոդվածի 1-ին մասով նախատեսված բացառությունների շարքում
ընդհանուր անտառաօգտագործման դեպքերը չեն կարող դիտարկվել:
Քանի որ վճարովի է ﬕայն հատուկ անտառօգտագործումը, հետևաբար՝
բոլոր բացառությունները վերաբերում են հատուկ անտառօգտագործման
դեպքերին:
96 Ընդունվել է 30.12.1998թ., ուժի ﬔջ է մտել
01.01.1999թ., ՀՀՊՏ
1998.12.31/33(66):
97 «Բնապահպանական և բնօգտագործման վճարների մասին» ՀՀ օրենքը
բնօգտագործման վճար է համարում ﬕայն պետական սեփականություն
հանդիսացող բնական պաշարների օգտագործման դիմաց պետական բյուջե
վճարվող վճարները (անտառօգտագործման վճարները նշված օրենքում
ընդգրկված են կենսապաշարների օգտագործման համար գանձվող
վճարների կազմում): Այսինքն` ֆիզիկական և իրավաբանական անձանց,
ինչպես նաև համայնքներին սեփականության իրավունքով պատկանող
անտառների օգտագործման համար գանձվող անտառօգտագործման վճարը
նշված օրենքի, ինչպես նաև ՀՀ ԱՕ իմաստով բնօգտագործման վճար չի
համարվում:
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 Օրինակ՝ պետական սեփականության անտառներում արմատի վրա
ծառուտի առուվաճառքի պայմանագրի (կնքվում է «Հայանտառ»
ՊՈԱԿ-ի` ի դեմս լիազորված պետական մարﬓի և Oգտագործողի ﬕջև) և անտառահատման տոմսի հիման վրա Օգտագործողի
մոտ ծագում է անտառօգտագործման, մասնավորապես` բնափայտի
մթերման իրավունք, ինչպես նաև օրենքով սահմանված կարգով և
ժամկետներում անտառօգտագործման վճար հաշվարկելու և վճարելու պարտավորություն:
Հարկ է նկատի ունենալ, որ Օգտագործողի` անտառօգտագործման վճար վճարելու պարտավորությունը և արմատի վրա ծառուտի
առուվաճառքի պայմանագրի գինը վճարելու պարտավորությունը
չեն համընկնում: Վաճառքի գինը` որպես պայմանագրի պայման,
ենթակա է համաձայնեցման Կողﬔրի ﬕջև: Իսկ անտառօգտագործման վճարի դրույքաչափերը հաստատուն են, և Կողﬔրի համաձայնությամբ փոփոխվել չեն կարող:

Ամրագրելով հատուկ անտառօգտագործման վճարովիության
սկզբունքը` ՀՀ ԱՕ-ն դրանից նախատեսում է ﬔկ բացառություն`
անտառապատման նպատակով պետական անտառային հողերն
անհատույց օգտագործման տրամադրելը (տե՛ս ՀՀ ԱՕ 33-րդ հոդված):
Առկա է որոշակի հակասություն ՀՀ ԱՕ 56-րդ հոդվածի 1-ին
մասի (որի համաձայն` անվճար անտառօգտագործման դեպքերը սահմանվում են բացառապես ՀՀ ԱՕ-ով) և 32-րդ հոդվածի 2-րդ մասի (որի համաձայն` անվճար անտառօգտագործման
դեպքեր կարող են սահմանվել նաև այլ նորմատիվ իրավական
ակտերով) ﬕջև: «Իրավական ակտերի մասին» ՀՀ օրենքի 24րդ հոդվածի 5-րդ մասի համաձայն` «Նույն իրավական ակտի
տարբեր մասերի ﬕջև հակասությունների դեպքում գործում են
այն մասերի դրույթները, որոնք բխում են տվյալ իրավական ակտի էությունից կամ տվյալ իրավահարաբերությունը կարգավորող իրավունքի սկզբունքներից...»: Տվյալ պարագայում պետք է
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գործի 56-րդ հոդվածի 1-ին մասը, քանի որ անտառօգտագործման ինստիտուտը համալիր կարգավորում է ստացել ՀՀ ԱՕ-ում,
ուստի անհատույց հիմունքներով իրականացվող հատուկ անտառօգտագործման դեպքերը պետք է սահմանվեն բացառապես
ՀՀ ԱՕ-ով:
2. Այս հոդվածի 2-րդ մասը բխում է ազատ տնտեսավարման և շուկայական հարաբերությունների բովանդակությունից և
հնարավորություն է ընձեռում, որպեսզի անտառի սեփականատերերը (համայնքը, ֆիզիկական և իրավաբանական անձինք)
սեփական հայեցողությամբ սահմանեն անտառօգտագործման
վճարների դրույքաչափերը: Սակայն ներկայիս օրենսդրական
կարգավորման պայմաններում այս դրույթը չի կարող գործել:
ՀՀ ԱՕ 3-րդ հոդվածն անտառօգտագործման վճարը բնորոշում է որպես «Բնապահպանական և բնօգտագործման վճարների մասին» ՀՀ օրենքով կենսառեսուրսների օգտագործման
համար սահմանված բնօգտագործման վճարներ: Իսկ հիշյալ
օրենքից և «Բյուջետային համակարգի մասին» ՀՀ օրենքներից
բխում է, որ այդ վճարները վճարվում են պետական բյուջե և
հանդիսանում են բյուջետային եկամուտների աղբյուր: Հետևաբար՝ մասնավոր, ինչպես նաև համայնքային սեփականության
անտառների օգտագործման դիմաց դրանց սեփականատերերին
կամ համայնքային բյուջե վճարվող վճարները ՀՀ օրենսդրության իմաստով անտառօգտագործման վճարներ չեն համարվում:
Այս հարցի ոչ համակողմանի և հակասական իրավական կարգավորումը ներկայումս չի կարող խնդիրներ առաջացնել, քանի
որ ՀՀ-ում դեռ չկան մասնավոր անտառներ, սակայն օրենսդրության կատարելագործման ընթացքում խնդիրը պետք է պատշաճ
ուշադրության արժանանա:
Վերոգրյալից չի բխում, որ մասնավոր կամ համայնքային սեփականություն հանդիսացող անտառների օգտագործումը պետք
է լինի անվճար (անհատույց): Աﬔն դեպքում սեփականատերն
իրավունք ունի իր գույքը (տվյալ դեպքում՝ անտառը) օգտագործման տրամադրելու դիմաց ստանալ շահույթ, որի չափը սահման-
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վում է կողﬔրի ﬕջև կնքված պայմանագրով (սեփականատիրոջ
կողﬕց անտառօգտագործման սակագների սահմանման իրավունքն ամրագրված է ՀՀ ԱՕ 5-րդ հոդվածի «գ» ենթակետով)98:
3. Ի կատարուﬓ սույն հոդվածի 3-րդ մասի, ինչպես նաև
«Բնապահպանական և բնօգտագործման վճարների մասին» ՀՀ
օրենքի 7-րդ հոդվածի` «Բնօգտագործման վճարի դրույքաչափերի մասին» ՀՀ կառավարության որոշմամբ հաստատվել են պետական անտառներում կենսապաշարների օգտագործման համար վճարի դրույքաչափերը: Անտառօգտագործման վճարները
օրենքով սահմանված կարգով վճարողների կողﬕց ինքնուրույն
հաշվարկվում և վճարվում են ՀՀ պետական բյուջե եռամսյակային կտրվածքով:
Հոդված 57. Պետական անտառների պահպանության,
պաշտպանության, վերականգնման և
անտառապատման ﬕջոցառուﬓերի
ֆինանսավորումը
Պետական անտառների պահպանության, պաշտպանության,
վերականգնման և անտառապատման, անտառային հրդեհների դեմ պայքարի ﬕջոցառուﬓերի ֆինանսավորումը նախատեսվում է Հայաստանի Հանրապետության պետական բյուջեի
ծախսային մասում` կատարվող աշխատանքների ծախսերի նորմատիﬖերին համապատասխան` բյուջետային օրենսդրությամբ
սահմանված կարգով: Պետական անտառների պահպանության, պաշտպանության, վերականգնման և անտառապատման,
առանձին աշխատանքների կատարման ծախսերի նորմատիվները հաստատում է Հայաստանի Հանրապետության կառավարությունը:
Մեկնաբանություն
98 Ամրագրելով անտառի սեփականատիրոջ իրավունքը` սահմանելու անտառօգտագործման սակագները` օրենսդիրը չի սահմանել չափանիշներ, որոնք
հիմք կհանդիսանան այդ սակագները որոշելու համար: Նման պայմաններում
այդ սակագները կարող են ձևավորվել ﬕայն շուկայի օրենքների համաձայն,
իսկ բնապահպանական ասպեկտները հաշվի չեն առնվի:
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Պետական անտառների պահպանության, պաշտպանության,
վերականգնման և անտառապատման ﬕջոցառուﬓերը` որպես
շրջակա ﬕջավայրի պահպանության ծրագրերի բաղկացուցիչ
մաս, պահանջում են լուրջ ֆինանսական ներդրուﬓեր: ՀՀ ԱՕ
57-րդ հոդվածն ամրագրում է այդ ﬕջոցառուﬓերի` պետական
բյուջեից ֆինանսավորման իրավական հիմքերը: Պետական
բյուջեն` որպես երկրի գլխավոր ֆինանսական փաստաթուղթ,
ըստ ոլորտների նախատեսում է հիﬓական ծախսային հոդվածները, որոնցում ընդգրկված են նաև անտառային տնտեսությանը
հատկացվող և կենսաբազմազանության և բնության պաշտպանության նպատակով տրամադրվող գումարները99:
Այս հոդվածի համաձայն` պետական անտառների պահպանության, պաշտպանության, վերականգնման և անտառապատման, առանձին աշխատանքների կատարման ծախսերի նորմատիﬖերը հաստատվում են ՀՀ կառավարության կողﬕց, սակայն
ՀՀ ԱՕ-ի ուժի ﬔջ մտնելուց հետո նման որոշում չի ընդունվել:
Այդ ծախսերի նորմատիﬖերը, որոնք պետք է ունենան տնտեսագիտական հիﬓավորում (ներառում է նաև բնապահպանական ասպեկտները), անհրաժեշտ են տարբեր մակարդակների
բյուջեներում (պետական և համայնքային) նախատեսվող ծախսերը հիﬓավորելու և հաշվարկելու նպատակով: Հիշյալ ﬕջոցառուﬓերի ֆինանսավորումը ենթադրում է նաև պետության
կողﬕց դրանց իրականացման համար համապատասխան նյութատեխնիկական բազայի ապահովում (օրինակ` տեխնիկայի,
բուժանյութերի, անտառապաթոլոգիական ուսուﬓասիրությունների համար անհրաժեշտ լաբորատոր սարքավորուﬓերի ձեռքբերում և այլն):

99 «Հայաստանի Հանրապետության 2011 թվականի պետական բյուջեի մասին»
ՀՀ օրենքում ծախսերի դասակարգումը «անտառային տնտեսության» և
«կենսաբազմազանության և բնության պահպանության համար» նախատեսված ծախսերի գիտականորեն հիﬓավորված չէ: Ընդ որում, դրանցից
առաջինն ընդգրկված է «Տնտեսական հարաբերություններ», իսկ երկրորդը`
«Շրջակա ﬕջավայրի պաշտպանություն» բաժնում:
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 Օրինակ՝ ՀՀ 2011 թ.-ի պետական բյուջեով անտառային տնտեսությանը տրամադրվող գումարները կազմում են 789,804,900 ՀՀ
դրամ, որը բյուջետային ծախսերի 0.079%-ն է: Հաﬔմատության
համար նշենք, որ այլ պետություններում անտառային տնտեսության
կարիքների համար բյուջետային հատկացուﬓերը կազմում են շուրջ
1% (Նորվեգիա, Բրազիլիա, Ավստրալիա և այլն):

Թեև այս հոդվածում որպես աղբյուր նշվում է ﬕայն բյուջետային ֆինանսավորումը, սակայն գործնականում նշված ﬕջոցառուﬓերը կարող են ֆինանսավորվել նաև այլ աղբյուրներից,
օրինակ` ﬕջազգային կազմակերպությունների, իրավաբանական և ֆիզիկական անձանց տրամադրած գումարներից, փոխառու ﬕջոցներից, տարբեր հիﬓադրաﬓերից և այլն:
ՀՀ-ում որոշակի քայլեր են ձեռնարկվել անտառների պահպանության հիﬓադրաﬓերի ձևավորման ուղղությամբ, մասնավորապես` ՀՀ կառավարության 2004 թ.-ի հունիսի 10-ի թիվ 891
որոշմամբ100 ստեղծվել և գործում է ՀՀ անտառների վերականգնման և զարգացման հիﬓադրամ, որի նպատակն է աջակցել
հանրապետության անտառների վերականգնման աշխատանքներին: Որոշման համաձայն՝ հիﬓադրաﬓ իրականացնում է
անտառապատում և անտառավերականգնում, անտառային բուսականության գենոֆոնդի պահպանություն, անտառային տարածքներում բույսերի պաշտպանություն, անտառաﬔլիորացիոն
աշխատանքներ, անտառային բուսականության տնկարկների
հիﬓում, անտառների պաշտպանության, պահպանության և
վերարտադրության նպատակով գիտահետազոտական աշխատանքներ և այլն: Հիﬓադրաﬕ գույքի` ներառյալ ֆինանսական
ﬕջոցների ձևավորման աղբյուրներն են ՀՀ կառավարության
կողﬕց իրականացվող ֆինանսական և նյութական ներդրում100 Ընդունվել է 10.06.2004թ., ուժի ﬔջ է մտել 02.07.2004թ., ՀՀՊՏ 2004.07.01/36(335)
Հոդ. 850:
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ները, քաղաքացիների և կազմակերպությունների բարեգործական նվիրատվությունները, ինչպես նաև օրենսդրությամբ չարգելված այլ աղբյուրներ:
Ֆինանսավորման տեսանկյունից ՀՀ ԱՕ-ն անդրադառնում է
ﬕայն պետական անտառներին, ﬕնչդեռ անտառային ֆոնդի և
ընդհանրապես անտառային էկոհամակարգի և կենսաբազմազանության պահպանության նկատառուﬓերից ելնելով` կարևոր
է նաև համայնքային և մասնավոր սեփականության անտառներում համապատասխան ﬕջոցառուﬓերի ֆինանսավորման
իրավական հիմքերի ամրագրումը:

ԳԼ

Խ 14. ԱՆՏԱՌԱՅԻՆ ՕՐԵՆՍԴՐ
ԿԻՐԱՌՄԱՆ ՆԿԱՏՄԱՄԲ
ՎԵՐԱՀՍԿՈՂ  ՆԸ

ԱՆ

Այս գլխի ﬔկնաբանության շրջանակներում ներկայացվում է անտառային օրենսդրության կիրառման նկատմամբ վերահսկողությունը` որպես ոլորտի կառավարման գործառույթ: Լուսաբանվում են
բնապահպանական պետական վերահսկողության և համայնքային
անտառային հսկողության խնդիրները, վերահսկողություն իրականացնող մարﬕնների կարգավիճակը, ներկայացվում է բնապահպանական վերահսկողության հարաբերությունները կարգավորող իրավական ակտերի շրջանակը: Քննարկվել են նաև բնապահպանական
վերահսկողության և համայնքային անտառային հսկողության, ինչպես նաև բնապահպանական պետական վերահսկողության և վարչական պատասխանատվության հարաբերակցության որոշ հարցեր:
Հոդված 58. Անտառային օրենսդրության կիրառման
նկատմամբ պետական վերահսկողությունը
1. Անտառային օրենսդրության կիրառման նկատմամբ պետական վերահսկողության խնդիրն է ապահովել անտառային տնտեսության վարման, անտառօգտագործողների կող-
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ﬕց անտառային հողերի օգտագործման սահմանված կարգի,
անտառօգտագործման նորﬔրի, անտառների պահպանության
կանոնների, ինչպես նաև անտառային օրենսդրությամբ սահմանված այլ նորﬔրի պահպանումը:
2. Անտառային օրենսդրության կիրառման նկատմամբ
պետական վերահսկողությունն իրականացնում է անտառային պետական ծառայությունը` օրենքով սահմանված կարգով:
Մեկնաբանություն
1. Այս հոդվածն ամրագրել է անտառային օրենսդրության կիրառման նկատմամբ պետական վերահսկողության հիﬓական
խնդիրները, որոնց իրականացուﬓ ապահովվում է պետական
լիազոր մարﬓի կողﬕց իրականացվող ինքնուրույն, նպատակաուղղված գործունեության` անտառային օրենսդրության կիրառման նկատմամբ վերահսկողության ﬕջոցով: «Բնապահպանական վերահսկողության մասին» ՀՀ օրենքը անտառային
օրենսդրության նորﬔրի պահպանման ու կատարման նկատմամբ վերահսկողություն իրականացնելու լիազորություններ
է վերապահում բնապահպանական պետական տեսուչներին:
Համայնքի ղեկավարը ևս «Տեղական ինքնակառավարման մասին» ՀՀ օրենքի 45-րդ հոդվածի 2-րդ պարբերության 1-ին ենթակետի հիման վրա անտառների օգտագործման և պահպանության ոլորտում իրականացնում է պետության պատվիրակված
լիազորությունները, այդ թվում` վերահսկողություն բնության
պահպանության բնագավառում, ընդերքի, անտառային, ջրային
և օդային տարածքների, ինչպես նաև կենդանական և բուսական աշխարհի օգտագործման և պահպանման ﬕջոցառուﬓերի
կազմակերպում:
ՀՀ ԱՕ-ն ուրվագծել է վերահսկողության հիﬓական շրջանակը, որը թույլ է տալիս որոշել այդ հարաբերությունների նկատմամբ կիրառելի, այլ իրավական ակտերում ամրագրված դրույթների ամբողջությունը: Այս ոլորտում իրականացվող պետական
վերահսկողությունը նպատակաուղղված է ապահովելու գործող
իրավաբանորեն պարտադիր որոշակի կանոնների ամբողջու-
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թյան պահպանությունը: Մեկնաբանվող դրույթում օրենսդիրը
փորձել է ըստ առանձին ենթաոլորտների սահմանել հիշյալ կանոնների պայմանական դասակարգում101, որի բաղադրիչներին
հարկ ենք համարում անդրադառնալ առանձին:
Անտառային տնտեսության վարման կանոններ. նորﬔրի ամբողջություն, որը կարգավորում է անտառային տնտեսություն վարող սուբյեկտների (պետական և տեղական ինքնակառավարման
մարﬕնների համակարգում գործող կազմակերպություններ, իրավաբանական անձինք և քաղաքացիներ) իրավունքներն ու պարտականությունները: Տե՛ս ՀՀ ԱՕ 7-րդ գլխի ﬔկնաբանությունը:
Անտառօգտագործողների կողﬕց անտառային հողերի օգտագործման սահմանված կարգ. իրավաբանորեն պարտադիր
կանոնների (թույլտվություններ և սահմանափակուﬓեր) ամբողջություն, որը սահմանում է անտառային հողերի կատեգորիայում ընդգրկված տարբեր հողատեսքերում (անտառներ,
վարելահողեր, խոտհարքներ, արոտներ, թփուտներ, այլ հողեր) հողօգտագործման, ինչպես նաև հողերի պահպանության
պայմանները: Անտառային հողերի դասակարգուﬓ ըստ հողատեսքերի102 սահմանվում և արտացոլվում է անտառաշինական
101 ՀՀ ԱՕ 58-րդ հոդվածի 1-ին մասում անտառային օրենսդրությամբ ամրագրված
կանոնների դասակարգումը չի հիﬓվում ﬕասնական չափանիշի վրա,
գիտականորեն հիﬓավորված չէ և գործնական նշանակություն չունի: Օրինակ,
անտառօգտագործման նորﬔրը և անտառների պահպանության կանոնները
օրգանապես փոխկապակցված են: Ուստի առավել նպատակահարմար
է անտառային օրենսդրության կիրառման նկատմամբ պետական վերահսկողության խնդիրը ձևակերպելիս շեշտադրում անել անտառների օգտագործման և պահպանության ոլորտում առանձին սուբյեկտների կողﬕց իրենց
պարտականությունների կատարուﬓ ապահովելու վրա:
102 ՀՀ ՀՕ 25-րդ հոդվածը հողատեսքերից բացի, հիշատակում է նաև անտառային հողերի գործառնական նշանակության սահմանման մասին, սակայն
հոդվածի հետագա շարադրանքից պարզ է դառնում, որ օրենսդիրը «գործառնական նշանակության» և «հողատեսքի» ներքո նկատի ունի նույն
հասկացությունները, առավել ևս, որ անտառային հողերի գործառնական
նշանակության մասին որևէ այլ դրույթում հիշատակում չկա, իսկ օրենսգրքի
25-րդ հոդվածի 2-րդ և 4-րդ մասերը նախատեսում են համապատասխանաբար
անտառային հողերի գործառնական նշանակության և անտառային հողերի
հողատեսքերի սահմանում նույն իրավական ձևում` անտառային հողերի
օգտագործման սխեմաներում:
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նախագծի հիման վրա մշակված անտառային հողերի օգտագործման սխեմայով:
Անտառօգտագործման նորﬔր և անտառների պահպանության կանոններ. այս խմբում ընդգրկված իրավական պահանջները սերտորեն փոխկապակցված են և կազմում են անտառային
օրենսդրության անկյունաքարը: Դրանք գործում են անտառօգտագործման բոլոր իրավահարաբերությունների նկատմամբ և
ընդգրկում են ինչպես անտառօգտագործողների կողﬕց անտառների և անտառային հողերի օգտագործման սահմանված
կարգը, այնպես էլ անտառների պահպանության կանոնները:
Տե՛ս ՀՀ ԱՕ 10-րդ գլխի ﬔկնաբանությունը:
Անտառային օրենսդրությամբ սահմանված այլ նորﬔր. այս
խմբում ընդգրկված են բոլոր այն նորﬔրը, որոնք չեն ներառվում
վերոհիշյալ խմբերում: Որպես այդպիսիք կարելի է դիտարկել
ընդհանուր նշանակություն ունեցող ինստիտուտները կարգավորող դրույթները, օրինակ` անտառների դասակարգումը, անտառների և անտառային հողերի նկատմամբ սեփականությունը,
անտառաշինությունը և այլն:
Անտառային օրենսդրության նորﬔրի վերոգրյալ դասակարգումը պետք չէ ընկալել բացարձակ իմաստով, քանի որ տարբեր
խմբերում ներառված կանոնները կամ նորﬔրը հաճախ փոխներթափանցում են: Օրինակ` անտառային տնտեսության վարման կանոնները, որոնք նախատեսվում են անտառաշինական
նախագծերում, ներառում են նաև անտառների օգտագործման
և պահպանության ﬕջոցառուﬓեր, որոնք ﬕաժամանակ ընդգրկված են նաև ՀՀ ԱՕ-ով սահմանված անտառօգտագործման
նորﬔրում և անտառների պահպանության կանոններում:
Վերահսկողության արդյունավետությունը ենթադրում է
օրենսդրությամբ ամրագրված համապատասխան երաշխիքների առկայություն, ինչպիսիք են Վարչական իրավախախտուﬓերի վերաբերյալ ՀՀ օրենսգրքում103 (այսուհետև` ՀՀ ՎԻՎՕ) տեղ
գտած ﬕ շարք զանցակազﬔր, որոնք պատասխանատվություն
103 Ընդունվել է 06.12.1985թ., ուժի ﬔջ է մտել 01.06.1986թ., ՀՍՍՀԳՍՏ 1985/23:
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են նախատեսում անտառային օրենսդրության պահանջների
խախտման համար: Այդ զանցակազﬔրն արտացոլում են իրավախախտուﬓերի էական հատկանիշները, ինչը թույլ է տալիս
փաստացի կատարված արարքը (գործողություն կամ անգործություն) որակել որպես վարչական իրավախախտում և ﬔղավոր
անձի նկատմամբ կիրառել պատասխանատվության ﬕջոցներ:
 Օրինակ՝ քաղաքացի Վարդանյանն առանց թույլտվության պետական սեփականություն համարվող անտառային հողերն օգտագործել
է գյուղատնտեսական մշակաբույսերի աճեցման նպատակով: Իրավախախտման փաստն արձանագրվել է ԲՊՏ-ի կողﬕց, կազմվել
է համապատասխան արձանագրություն, և վարչական վարույթի
ավարտին կայացված որոշմամբ Վարդանյանի նկատմամբ նշանակվել է տուգանք՝ 80.000 ՀՀ դրաﬕ չափով:
Նշված արարքի հատկանիշները համապատասխանում են ՀՀ ՎԻՎՕ 64-րդ հոդվածի հատկանիշներին: Տե՛ս ստորև համապատասխան նշուﬓերով:

Հոդված 64. Անտառային ֆոնդի հողերն առանց պատշաճ
թույլտվության օգտագործելը կամ դրանք
ինքնակամ զավթելը
Անտառային ֆոնդի հողերն առանց պատշաճ թույլտվության
օգտագործելը, շենքերի կառուցման, բնափայտի մշակման, պահեստների կառուցման և այլ նպատակներով օգտագործման անտառային ֆոնդի տարածքներն ինքնակամ զավթելը և դրանք ըստ
պատկանելության չվերադարձնելը` առաջացնում է տուգանքի
նշանակում քաղաքացիների նկատմամբ` սահմանված նվազագույն աշխատավարձի հիսնապատիկից ﬕնչև հարյուրապատիկի
չափով, իսկ պաշտոնատար անձանց նկատմամբ` հարյուրապատիկից ﬕնչև երկուհարյուրապատիկի չափով:
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Պետք է նկատի ունենալ, որ ՀՀ ԱՕ-ում անտառային օրենսդրության խախտուﬓերի հիշատակումը դեռևս հիմք չէ անձին
վարչական պատասխանատվության ենթարկելու համար: Անհրաժեշտ է, որ կատարված արարքը բոլոր էական հատկանիշներով համապատասխանի ՀՀ ՎԻՎՕ-ով նախատեսված զանցակազﬕն: Մանրամասն տե՛ս Ուղեցույցի 3-րդ մասում:
Վերահսկողության արդյունքում իրավախախտում թույլ տված
սուբյեկտները դատական կամ արտադատական կարգով կարող
են կրել ﬕայն վարչական և քաղաքացիական պատասխանատվություն: Քրեական պատասխանատվության անձը կարող է ենթարկվել բացառապես դատական կարգով` քրեադատավարական
օրենսդրությամբ սահմանված ընթացակարգի պահպանմամբ:
Անտառային օրենսդրության կիրառման նկատմամբ պետական վերահսկողության հարաբերությունները կարգավորող
հիﬓական իրավական ակտերն են` «Բնապահպանական վերահսկողության մասին» ՀՀ օրենքը, «Հայաստանի Հանրապետությունում ստուգուﬓերի կազմակերպման և անցկացման մասին»
ՀՀ օրենքը104, «Վարչարարության հիմունքների և վարչական վարույթի մասին» ՀՀ օրենքը, և այլ ակտեր, որոնց համապատասխան դրույթների ﬔկնաբանությունը ներկայացվում է Ուղեցույցի 2-րդ մասում:
2. «Բնապահպանական վերահսկողության մասին» ՀՀ օրենքով բնական ռեսուրսների օգտագործման և շրջակա ﬕջավայրի
պահպանության ոլորտի պետական վերահսկողության լիազորությունները վերապահված են ԲՊՏ-ին, որը ՀՀ ԲՆ-ի առանձնացված ստորաբաժանում է: Տեսչության կազմում գործում է
անտառների վերահսկողության բաժինը: Քանի որ ՏԻՄ-երը քաջատեյակ են համայնքի խնդիրներին և հաճախ վերրջիններիս
կողﬕց իրականացվող վերահսկողությունը կարող է առավել
օպերատիվ և արդյունավետ լինել, «Տեղական ինքնակառավարման մասին» ՀՀ օրենքի 45-րդ հոդվածն ամրագրել է համայնքի
104 Ընդունվել է 17.05.2000թ.,
2000.06.23/14(112):

ուժի

ﬔջ

է

մտել

01.07.2000թ.,

ՀՀՊՏ
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ղեկավարի` պետության կողﬕց պատվիրակված լիազորությունը` վերահսկողություն իրականացնել բնության պահպանության
բնագավառում, կազմակերպել ընդերքի, անտառային, ջրային
և օդային տարածքների, ինչպես նաև բուսական ու կենդանական աշխարհի օգտագործման և պահպանության ﬕջոցառումները: Նույն օրենքի 10-րդ հոդվածը սահմանում է, որ պետության պատվիրակված լիազորություններն իրականացվում են
օրենքով կամ կառավարության սահմանած կարգով: Այսինքն,
համայնքի ղեկավարը հիշյալ պատվիրակված լիազորությունն
իրականացնելիս ղեկավարվում է ԲՎ ոլորտի հարաբերությունները կարգավորող օրենսդրությամբ: Պետության պատվիրակված լիազորություններն ամբողջովին և պարտադիր ֆինանսավորվում են պետական բյուջեից` պետության պատվիրակված
լիազորությունների ֆինանսավորման նպատակով նախատեսված հատկացուﬓերի հաշվին:
Թեև սույն հոդվածի 2-րդ մասը որպես պետական վերահսկողություն իրականացնող մարﬕն հիշատակում է «անտառային
պետական ծառայությունը», սակայն այդ մարﬕնը չի ստեղծվել:
Տե՛ս ՀՀ ԱՕ 7-րդ և 26-րդ հոդվածների ﬔկնաբանությունը:
Պետական լիազորված մարﬓի կողﬕց վերահսկողությունն
իրականացվում է բացառապես օրենքով սահմանված կարգով:
Այս դրույթը ուղղակիորեն բխում է ՀՀ Սահմանադրության 5-րդ
հոդվածի 2-րդ մասի հետևյալ պահանջից. «Պետական և տեղական ինքնակառավարման մարﬕններն ու պաշտոնատար
անձինք իրավասու են կատարելու ﬕայն այնպիսի գործողություններ, որոնց համար լիազորված են Սահմանադրությամբ
կամ օրենքներով»: Անտառային օրենսդրության կիրառման
նկատմամբ իրականացվող վերահսկողությունը շոշափում է
լայն շրջանակի սուբյեկտների շահեր, ուստի օրենսդիրը կանոնակարգել է վերահսկողության ողջ գործընթացը` սահմանելով
դրա հիﬓական սկզբունքները, լիազոր մարﬓի իրավասությունների սպառիչ շրջանակը, ստուգող և ստուգվող սուբյեկտների իրավունքները և պարտականությունները, ստուգուﬓերի
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կազմակերպման և անցկացման կարգը, վարչական վարույթի
հարուցման պայմանները, ընթացքը և այլն: Մանրամասն տե՛ս
Ուղեցույցի 2-րդ մասում:
Հոդված 59. Համայնքային անտառային հսկողությունը
1. Անտառների կայուն կառավարման նկատմամբ համայնքային անտառային հսկողությունը համայնքների վարչական
տարածքներում իրականացնում է տեղական ինքնակառավարման մարﬕնը:
2. Անտառների կայուն կառավարման նկատմամբ համայնքային անտառային հսկողությունը համայնքների վարչական տարածքներում իրականացվում է օրենքով սահմանված կարգով:
Մեկնաբանություն
1. Համայնքային անտառային հսկողությունը նպատակ ունի ապահովելու համայնքի վարչական սահմաններում գտնվող
անտառների և անտառային հողերի պահպանությունը և կայուն
կառավարումը:
Համայնքային անտառային հսկողության կազմակերպման
և իրականացման անհրաժեշտությունն առաջին հերթին պայմանավորված է այն հանգամանքով, որ անտառների վրա բացասական ազդեցություն ունեցող գործոնները, այդ թվում նաև
իրավախախտուﬓերի ﬔծամասնությունը, որպես կանոն, տեղական բնույթ են կրում, և, հետևաբար, ՏԻՄ-երի կողﬕց իրականացվող նպատակաուղղված գործունեության, ինչպես նաև
ՏԻՄ-երի և պետական կառավարման հանրապետական և տարածքային մարﬕնների ﬕջև արդյունավետ համագործակցության արդյունքում հնարավոր է դրանք հասցնել նվազագույնի:
Այն` որպես գործունեության ուղղություն, իրականացվում է անտառների կայուն կառավարման ոլորտում ՏԻՄ-երին վերապահված ընդհանուր լիազորությունների շրջանակներում (ՀՀ ԱՕ
9-րդ հոդված) և չի կարող արհեստականորեն առանձնացվել:
Ամրագրելով ընդհանուր դրույթ` ՀՀ ԱՕ-ն չի սահմանել համայնքային անտառային հսկողության խնդիրները, ինչի ար-
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դյունքում այս նորﬕ բովանդակությունը հանգում է «Տեղական
ինքնակառավարման մասին» ՀՀ օրենքի 45-րդ հոդվածով նախատեսված ընդհանուր պահանջին, որի համաձայն՝ «Համայնքի
ղեկավարը բնության և շրջակա ﬕջավայրի պահպանության
բնագավառում կազմակերպում է համայնքի սեփականություն
համարվող հողերի, անտառային և ջրային տարածքների, ինչպես նաև շրջակա ﬕջավայրի պահպանությունը»:
Հարկ է նկատել, որ նշված հոդվածը հիշատակում է ﬕայն համայնքային սեփականություն համարվող անտառային տարածքների
պահպանության նկատմամբ իրականացվող հսկողությունը, ﬕնչդեռ
ԱՕ-ի ﬔկնաբանվող հոդվածում համայնքային անտառային հսկողության ենթակա են համայնքի վարչական տարածքում գտնվող բոլոր անտառները` անկախ սեփականության ձևից: Օրենսդրական
զարգացման ընթացքում պետք է ճշգրտվեն համայնքային անտառային հսկողության սահմանները և խնդիրները:
Մեկնաբանվող հոդվածի իմաստով «համայնք» հասկացության ներքո պետք է նկատի ունենալ ինչպես քաղաքային, այնպես էլ գյուղական համայնքները:
Ներկայումս զարգացած պետություններում բավականին տարածված է ՏԻՄ-երի կազմում մասնագիտացված անտառային
ծառայությունների ստեղծումը` ելնելով տեղական պայմանների
առանձնահատկություններից:
2. ՏԻՄ-երի կողﬕց համայնքային անտառային հսկողությունն
իրականացվում է բացառապես օրենքով սահմանված կարգով: Այս
դրույթն ուղղակիորեն բխում է ՀՀ Սահմանադրության 5-րդ հոդվածի 2-րդ մասի հետևյալ պահանջից. «Պետական և տեղական ինքնակառավարման մարﬕններն ու պաշտոնատար անձինք իրավասու
են կատարելու ﬕայն այնպիսի գործողություններ, որոնց համար
լիազորված են Սահմանադրությամբ կամ օրենքներով»: Ներկայիս
օրենսդրական կարգավորման պայմաններում համայնքային անտառային հսկողության արդյունավետությունն անբավարար է, քանի
որ ՏԻՄ-երը չունեն համապատասխան մասնագետներ, անհրաժեշտ
նյութատեխնիկական բազա և նպատակային ֆինանսավորում:
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ԳԼ

Խ 15. ԱՆՏԱՌԱՅԻՆ ՕՐԵՆՍԴՐ ԱՆ
ԽԱԽՏ ՄՆԵՐԻ ՀԱՄԱՐ
ՊԱՏԱՍԽԱՆԱՏՎ  ՆԸ

Այս գլխի ﬔկնաբանության շրջանակներում ներկայացվում են
անտառային օրենսդրության ոլորտի իրավախախտուﬓերի հասկացությունը և տեսակները, դրանց համար նախատեսված պատասխանատվության տեսակները և կիրառման ընդհանուր պայմանները: ՀՀ ԱՕ 60-61-րդ հոդվածների ﬔկնաբանությունն առանցքային
նշանակություն ունի անտառային օրենսդրության խախտուﬓերի
համար կիրառվող վարչական, քրեական և քաղաքացիական պատասխանատվության ինստիտուտների հարաբերակցությունը հստակ պատկերացնելու համար:
ՀՀ գործող օրենսդրության վերլուծության համատեքստում գնահատվել է ՀՀ ԱՕ 60-րդ հոդվածի հիմքում ընկած մոտեցումը և ձևակերպվել են կանոններ, որոնցով պետք է ղեկավարվել պատասխանատվության որևէ տեսակի կիրառման հարցը որոշելիս:
Հոդված 60. Անտառային օրենսդրության
խախտման դեպքերը
1. Անտառային օրենսդրության խախտման դեպքերն են`
ա) անտառների սեփականության իրավունքը խախտելը.
բ) անտառային հողերում ծառերն ու թփերը հատելը և արմատախիլ անելը.
գ) հրկիզման կամ կրակի հետ անփույթ վարվելու հետևանքով անտառը ﬖասելը կամ ոչնչացնելը, ինչպես նաև անտառներում հրդեհային անվտանգության կանոնների պահանջները խախտելը.
դ) բնության հատուկ պահպանվող տարածքների ռեժիմը
խախտելը.
ե) անտառները քիﬕական և ռադիոակտիվ նյութերով, արտադրական կեղտաջրերով, արդյունաբերական արտանե-
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տուﬓերով, կենցաղային ﬓացուկներով և արտադրական
թափոններով աղտոտելը.
անտառները ոչնչացնելը կամ ﬖասելը.
անտառավերականգնման կարգը և ժամկետները խախտելը.
անտառային հողերն առանց թույլտվության օգտագործելը,
այդ հողերում ծառերն ու թփերն արմատախիլ անելը, ճանապարհների, խողովակաշարերի, շենքերի և շինությունների կառուցումը, հանքերի շահագործումը, բնափայտի
մթերումը և այլ նպատակներով օգտագործումը, անտառային տարածքներն ինքնակամ զավթելը.
անտառային հողերում ինքնակամ խոտհունձը և արածեցումը.
անտառային հողերի բերրի շերտը ﬖասելը կամ ոչնչացնելը, անտառներում սանիտարական կանոնները խախտելը.
անտառօգտագործման, անտառավերականգնման և անտառապատման կարգը խախտելը.
ոռոգման համակարգը ﬖասելը.
անտառային հողերում ճահճակալած տարածքները, դրենաժային չորացման առուների համակարգերը, ինչպես
նաև ճանապարհները ﬖասելը կամ ոչնչացնելը.
ինքնակամ վայրի պտուղներ, ընկույզ, սունկ, հատապտուղ
և այլն հավաքելն անտառային այն տարածքներում, որտեղ
դա արգելվում է.
վայրի պտուղներ, ընկույզ, հատապտուղ և այլն հավաքելու ժամկետները և եղանակները խախտելը.
անտառի կենդանական աշխարհի օբյեկտներին ﬖաս
հասցնելը.
անտառային հողերում սահմանափակող անտառաշինական և այլ նշանները ոչնչացնելը կամ ﬖասելը.
առանց անտառի վրա ﬖասակար ազդեցությունը կանխող
կայանքների արտադրական օբյեկտները շահագործման
հանձնելը.
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ժթ) ջրերն աղտոտելու հետևանքով անտառային տնտեսությանն էական ﬖաս պատճառելը.
ի) քամատապալ, ձյունակոտոր, արմատից հատված ծառերը
յուրացնելը և այլ խախտուﬓեր:
2. Անտառային օրենսդրության խախտման համար ﬔղավոր
անձինք պատասխանատվություն են կրում օրենքով սահմանված կարգով:
Անտառային օրենսդրության խախտման համար կիրառված
պատասխանատվությունը չի ազատում օրենքով սահմանված
կարգով խախտուﬓերը վերացնելու և հասցված ﬖասը հատուցելու պարտավորությունից:
Մեկնաբանություն
1. Անտառային օրենսդրության խախտուﬓերն այն իրավախախտուﬓերն են (գործողություններ և անգործություն), որոնց
արդյունքում ﬖաս է պատճառվել անտառային օրենսդրությամբ
պահպանվող արժեքներին (անտառներ, անտառային հողեր,
անտառային կենսաբազմազանություն և այլն) կամ ստեղծվել է
նման ﬖասի սպառնալիք:
Մեկնաբանվող հոդվածի 1-ին մասը նախատեսում է անտառային օրենսդրության խախտման հիﬓական դեպքերի
շրջանակը: Այդ խախտուﬓերի, ինչպես նաև ﬕակողմանի
գործողությունների հետևանքով անտառներին (անտառային
կենսաբազմազանությանը) և(կամ) անտառային հողերին ﬖաս
պատճառելու համար ՀՀ օրենսդրությամբ սահմանված կարգով
կիրառվում են իրավական պատասխանատվության հետևյալ
տեսակները.
- վարչական պատասխանատվություն*,
- քրեական պատասխանատվություն*,
- քաղաքացիաիրավական (նյութական) պատասխանատվություն*:
Անտառային օրենսդրության ոլորտի իրավախախտուﬓերի
համար կիրառվում է վարչական կամ քրեական պատասխանատվություն` կախված դրանց հանրային վտանգավորությունից:
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Ընդ որում, քրեական պատասխանատվություն կարող է առաջանալ բացառապես ՀՀ ՔՕ-ով105 նախատեսված հանցագործություն կատարելու համար: Անտառային օրենսդրության խախտման ոլորտի վարչական իրավախախտուﬓերը նախատեսված
են ՀՀ ՎԻՎՕ-ով:
Գործնականում անտառային օրենսդրության խախտման կարող են հանգեցնել աﬔնատարբեր գործողություններ (անգործություն), որոնց սպառիչ ցանկը հնարավոր չէ սահմանել: Այդ
իսկ պատճառով օրենսդիրը չի սահմանփակել իրավախախտուﬓերի թվարկումը` «ի» ենթակետում հիշատակելով «այլ
խախտուﬓերի» մասին: Այսինքն, ﬖասների հատուցման պարտավորություն կարող է ծագել նաև այլ իրավախախտուﬓերի
դեպքում, որոնք թվարկված չեն այս հոդվածի 1-ին մասում:
 Օրինակ՝ անտառային տնտեսությանը կարող է ﬖաս պատճառվել
ոչ ﬕայն ջրերն աղտոտելու հետևանքով (նախատեսված է ՀՀ ԱՕ
60-րդ հոդվածի 1-ին մասի «ժթ» ենթակետում), այլ նաև անտառում
վարակ տարածվելու հետևանքով (ՀՀ ԱՕ 60-րդ հոդվածի 1-ին մասում հիշատակված չէ):

Իրավախախտուﬓերի թվարկումը կարող է կողﬓորոշիչ
նշանակություն ունենալ ﬕայն քաղաքացիաիրավական պատասխանատվության (ﬖասների հատուցման) կիրառման դեպքում:
ԱՕ-ում անտառային օրենսդրության խախտման դեպքերի
թվարկումը գործնականում կարող է հանգեցնել որոշակի բարդությունների` կապված այս դրույթի և այլ իրավական ակտերի
համապատասխան դրույթների համադրման հետ: Այդ իսկ պատճառով քաղաքացիական պատասխանատվությանը զուգահեռ
105 Ընդունվել է 18.04.2003թ., ուժի ﬔջ է մտել 01.08.2003թ., ՀՀՊՏ 2003.05.02/25(260)
Հոդ. 407:
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քրեական կամ վարչական պատասխանատվություն կիրառելիս
անհրաժեշտ է ղեկավարվել հետևյալ կանոններով.
(1) քրեական պատասխանատվություն կարող է առաջանալ բացառապես ՀՀ ՔՕ-ով նախատեսված հանցագործություն կատարելու համար, ուստի ﬔկնաբանվող հոդվածում բերվող իրավախախտուﬓերի թվարկուﬓ այս համատեքստում չի կարևորվում,
(2) վարչական պատասխանատվություն կարող է առաջանալ
ՀՀ ՎԻՎՕ-ով նախատեսված զանցանք կատարելու համար, ուստի ﬔկնաբանվող հոդվածում բերվող իրավախախտուﬓերի
թվարկումը վարչական պատասխանատվության տեսանկյունից
նույնպես չի կարևորվում:
Ինչպես քրեական, այնպես էլ վարչական պատասխանատվություն նախատեսող հոդվածների համար հատկանշական է
այն, որ դրանք անպայման նախատեսում են նաև պատասխանատվության որոշակի տեսակ և չափ:
 Օրինակ.
ՀՀ ՔՕ
Հոդված 296. Ծառերի, թփերի և բուսածածկի
ապօրինի հատումը
1. Անտառային ֆոնդի տարածքներում, ինչպես նաև անտառային
ֆոնդի ﬔջ չմտնող տարածքներում կամ հատուﬓերն արգելված
ծառերը, թփերը հատելը կամ ոչնչացնելը, պետական կամ մասնավոր սեփականություն համարվող բուսածածկը ոչնչացնելը
կամ ﬕնչև աճի դադարեցման աստիճանի ﬖասելը, եթե այդ գործողությունները զգալի ﬖաս են պատճառել`
պատժվում են տուգանքով` նվազագույն աշխատավարձի հինգհարյուրապատիկից յոթհարյուրապատիկի չափով, կամ որոշակի պաշտոններ զբաղեցնելու կամ որոշակի գործունեությամբ զբաղվելու իրավունքից զրկելով`
առավելագույնը երեք տարի ժամկետով, կամ կալանքով` առավելագույնը
երկու աﬕս ժամկետով:

Կամ`
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ՀՀ ՎԻՎՕ
Հոդված 77. Անտառային ֆոնդում սահմանափակող
անտառշինական և այլ նշանները ոչնչացնելը
կամ ﬖասելը
Անտառային ֆոնդում սահմանափակող անտառշինական և այլ
նշանները ոչնչացնելը կամ ﬖասելը`
առաջացնում է տուգանքի նշանակում քաղաքացիների նկատմամբ` սահմանված նվազագույն աշխատավարձի ութսունապատիկի չափով, իսկ
պաշտոնատար անձանց նկատմամբ` հարյուրապատիկի չափով:

2. Պատասխա նատվության ցան կա ցած տե սակի կի րա ռումը ենթադրում է ան ձի հա մար գույ քային կամ ոչ գույքային
բնույթի ան բարեն պա ստ հետ ևա նք ների ա ռա ջա ցում, ուս տի
Սահմանադրությու նը (հոդված 83.5) ե րաշ խա վո րում է, որպես զի բա ցառապես օ րեն քով սահ մանվեն ֆի զի կա կան և
ի րավաբանական անձա նց նկատմա մբ կիրառ վող պատասխա նատվու թյան տե սակ նե րը, չա փերը, պա տաս խանատվու թյան
ենթար կելու կարգը, հար կադ րանքի մի ջոցներն ու դրանք կի րառե լու կար գը: Մեկնա բան վող դրույթը, ըստ է ության, վե րարտադրել է հիշյալ սահ մա նադրական նորմը` տեղայ նաց նելով
այն ան տառային օ րե նսդրության խախ տում ների դեպ քում
կի րառվող պա տաս խա նատվության համար: Այդ խախ տումների հա մար պատաս խա նատվու թյուն սահմանող հիմ նա կան
ի րավական ակ տերին ման րա մա սն կա նդ րա դառ նանք Ու ղեցույ ցի 3-6-րդ մա սե րում:
Անտառային օրենսդրության խախտուﬓերի համար պատասխանատվության կարող են ենթարկվել քաղաքացիները,
իրավաբանական անձինք, պետությունը և համայնքները: Ի
տարբերություն քաղաքացիների և իրավաբանական անձանց,
պետությունը և համայնքները պատասխանատվության են են-
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թարկվում ի դեմս համապատասխան իրավասու մարﬕնների
կամ պաշտոնատար անձանց: Իրենց կարգավիճակի առանձնահատկությունից ելնելով` պետությունը և համայնքները կարող են կրել բացառապես քաղաքացիաիրավական (նյութական)
պատասխանատվություն: Իրավաբանական անձինք քաղաքացիաիրավական (նյութական) պատասխանատվությունից բացի,
որոշ դեպքերում կրում են նաև վարչական պատասխանատվություն (օրինակ` հարկային կամ պարտադիր այլ վճարների
գծով պարտավորությունների չկատարման կամ ոչ պատշաճ
կատարման համար): Ֆիզիկական անձանց նկատմամբ կարող
են կիրառվել պատասխանատվության բոլոր տեսակները: Ընդ
որում, քաղաքացիաիրավական (նյութական) պատասխանատվություն կարող է կիրառվել ինչպես վարչական կամ քրեական պատասխանատվության հետ ﬕաժամանակ, այնպես էլ
առանձին, ﬕնչդեռ նույն արարքի համար քրեական և վարչական պատասխանատվության ﬕջոցների ﬕաժամանակյա կիրառումը բացառվում է:
Անտառային օրենսդրության խախտուﬓերը` հանցագործությունները և զանցանքները, որպես կանոն, հանգեցնում են նաև
անտառային էկոհոմակարգին կամ դրա առանձին բաղադրատարրերին պատճառված զգալի ﬖասի, ուստի իրավախախտին
քրեական կամ վարչական պատասխանատվության ենթարկելուն զուգահեռ անհրաժեշտություն է առաջանում վերջինիս ﬕջոցների հաշվին փոխհատուցելու պատճառված ﬖասը, ինչպես
նաև ձեռք առնել համապատասխան ﬕջոցներ խախտուﬓերը
վերացնելու նպատակով:
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 Օրինակ՝ քաղաքացի Միքայելյանը անտառային ֆոնդի տարածքում ապօրինաբար հատել է արժեքավոր և հազվագյուտ ծառեր,
ինչի արդյունքում պետությանը պատճառվել է զգալի ﬖաս: Դատարանի դատավճռով Միքայելյանը ﬔղավոր է ճանաչվել ՀՀ
ՔՕ 296-րդ հոդվածի 1-ին մասով նախատեսված արարք կատարելու համար, և վերջինիս նկատմամբ նշանակվել է տուգանք՝
նվազագույն աշխատավարձի հինգհարյուրապատիկի չափով
(պատժատեսակը նախատեսված է 296-րդ հոդվածի 1-ին մասով): Միաժամանակ դատարանը, ղեկավարվելով ՀՀ ԱՕ-ի, ինչպես նաև «Բնապահպանական իրավախախտուﬓերի հետևանքով կենդանական և բուսական աշխարհին պատճառված ﬖասի
հատուցման սակագների մասին» ՀՀ օրենքի համապատասխան
դրույթներով, որոշել է հօգուտ պետական բյուջեի Միքայելյանից
բռնագանձել 150.000 ՀՀ դրամ` որպես հանցագործությամբ պատճառված ﬖասի հատուցում:
Քննարկվող դեպքում 500.000 ՀՀ դրաﬕ չափով նշանակված տուգանքը
պատիժն է կատարված հանցագործության համար, իսկ 150.000 ՀՀ դրամը`
պատճառված ﬖասի հատուցում:

Վերոգրյալից հետևում է, որ իրավախախտում կատարած անձի
նկատմամբ քրեական կամ վարչական պատասխանատվության
կիրառումը վերջինիս չի ազատում իրավախախտմամբ պատճառած ﬖասը հատուցելու պարտականությունից: Վնասները ենթակա են հատուցման ՀՀ ԱՕ-ով, ՀՀ քաղ. օր.-ով և «Բնապահպանական իրավախախտուﬓերի հետևանքով կենդանական և
բուսական աշխարհին պատճառված ﬖասների հատուցման սակագների մասին» ՀՀ օերնքով106 սահմանված կարգով:
Հարկ է նկատի ունենալ, որ ﬔղքի առկայությունը (դիտավորություն կամ անզգուշություն) պարտադիր պայման է ﬕայն անձին
քրեական կամ վարչական պատասխանատվության ենթարկե106 Ընդունվել է 03.05.2005թ., ուժի ﬔջ է մտել 18.06.2005թ., ՀՀՊՏ 2005.06.08/35(407)
Հոդ. 625
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լու համար, իսկ ﬖասների հատուցման մասով (նյութական պատասխանատվություն) ՀՀ օրենսդրությունն առանձին դեպքերում
նախատեսում է առանց ﬔղքի պատասխանատվություն, ինչպես
նաև ﬖասի հատուցման պարտավորություն ﬖաս չպատճառած
անձի կողﬕց: Մանրամասն տե՛ս Ուղեցույցի 5-րդ մասում:
Օրենքով սահմանված կարգով պատասխանատվության
տեսակների զուգակցումը (քրեական և քաղաքացիական կամ
վարչական և քաղաքացիական) նպատակ ունի պատասխանատվության պատժիչ և փոխհատուցող (կոմպենսացնող) գործառույթների ﬕաժամանակյա կիրառմամբ ապահովել պատասխանատվության նպատակների իրականացումը:
Հոդված 61.

Անտառային օրենսդրության խախտմամբ պատճառված ﬖասի հատուցումը

1. Անտառային օրենսդրության խախտման, անտառային
հողերը ﬖասելու, ինքնակամ զավթելու հետևանքով քաղաքացիների կամ իրավաբանական անձանց պատճառած ﬖասը ենթակա է հատուցման՝ օրենքով սահմանված կարգով:
2. Անտառային հողերի ինքնակամ զավթված տարածքները
վերադարձվում են ըստ պատկանելության, առանց կատարված
ծախսերի հատուցման:
Մեկնաբանություն
1. Անտառային օրենսդրության խախտուﬓերի107 հետևանքով
ﬖաս կարող է պատճառվել ինչպես պետությանը և համայնքներին, այնպես էլ ֆիզիկական և իրավաբանական անձանց,
որը ենթակա է հատուցման օրենքով սահմանված կարգով: Այդ
հոդվածի բովանդակության պարզաբանման համար կարևոր է
107 ՀՀ ԱՕ 61-րդ հոդվծաի 1-ին մասի ձևակերպումը «անտառային օրենսդրության
խախտման, անտառային հողերը ﬖասելու, ինքնակամ զավթելու…» պարունակում է անհարկի կրկնություններ: Քանի որ «անտառային օրենսդրության
խախտում» արտահայտությունն արդեն իսկ ընդգրկում է անտառային
օրենսդրության բոլոր հնարավոր խախտուﬓերը, հետևաբար՝ այդ արտահայտությունից հետո իրավախախտուﬓերի առանձին տեսակների հիշատակումը նպատակահարմար չէ:
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«ﬖաս» հասկացության սահմանումը, որը ձևակերպված է ՀՀ
քաղ. օր.-ի 17-րդ հոդվածի 2-րդ մասում. «Վնասներ են` իրավունքը խախտված անձի ծախսերը, որ նա կատարել է կամ պետք է
կատարի խախտված իրավունքը վերականգնելու համար, նրա
գույքի կորուստը կամ ﬖասվածքը (իրական ﬖաս), ինչպես նաև
չստացված եկամուտները, որոնք այդ անձը կստանար քաղաքացիական շրջանառության սովորական պայմաններում, եթե
նրա իրավունքը չխախտվեր (բաց թողնված օգուտ)»: Սահմանուﬕց հետևում է, որ «ﬖաս» հասկացության բովանդակությունն
ընդգրկում է երեք բաղադրիչ` (1) կատարված կամ կատարվելիք ծախսեր, (2) իրական ﬖաս, և (3) բաց թողնված օգուտ: Ընդ
որում, երեք բաղադրիչներն էլ պետք է ունենան հստակ դրամական գնահատում, որոնց հանրագումարն էլ կլինի հենց իրավախախտման հետևանքով պատճառված ﬖասը: Մանրամասն տե՛ս
ՀՀ Քաղ. օր. 17-րդ հոդվածի ﬔկնաբանությունը:
Հարկ է ուշադրություն դարձնել այն հանգամանքին, որ ﬔկնաբանվող դրույթը հիշատակում է ﬕայն քաղաքացիների և
իրավաբանական անձանց պատճառած ﬖասի հատուցման
մասին, ﬕնչդեռ գործնականում անտառային օրենսդրությունը
կարող են խախտել նաև պետության անունից գործող պաշտոնատար անձինք: Վնասների հատուցման ինստիտուտի ընդհանուր սկզբունքների համաձայն` կազմակերպության աշխատակցի (այդ թվում` պետական պաշտոնյայի) կողﬕց պատճառված
ﬖասը հատուցելու պարտականությունը կրում է գործատուն
(պետությունը), որը աշխատողի (պաշտոնատար անձի) նկատմամբ ձեռք է բերում հետադարձ պահանջի (ռեգրեսիվ հայց*)
իրավունք տրամադրած հատուցման չափով: Ներկայումս ՀՀ-ում
բոլոր անտառները պետության սեփականությունն են, և, հետևաբար, տրամաբանական չէ, որ պետությունը հատուցի իրեն
պատճառված ﬖասը: Ուստի այսօր բարձրացված հարցադրումը
խնդրահարույց չէ: Սակայն ապագայում այս կարգավորումը կարող է որոշակի բարդություններ առաջացնել` կապված անտառների սեփականատեր ֆիզիկական և իրավաբանական անձանց
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պետության (ի դեմս պաշտոնատար անձի) կողﬕց պատճառված
ﬖասի հատուցման հետ:
Զարգացած պետությունների բնառեսուրսային օրենսդրությանը
հայտնի է պատճառված ﬖասի լրիվ չափով հատուցման սկզբունքը, ինչը լիովին արդարացված է` հաշվի առնելով անտառների անգնահատելի էկոլոգիական, տնտեսական և ռեկրեացիոն արժեքը:
ՀՀ-ում նշված սկզբունքն ընդհանուր ձևակերպում է ստացել ՀՀ
քաղ. օր. 1058-րդ հոդվածում: Նույն հոդվածը, ամրագրելով ﬖասի հատուցման ընդհանուր հիմքերը, չի հիշատակում պետությանը պատճառված ﬖասի հատուցման պարտավորության մասին:
Բնականաբար, ասվածը չի կարող ﬔկնաբանվել որպես պետությանը պատճառված ﬖասի հատուցման պարտավորության բացառում, քանի որ ﬖասների հատուցումը` որպես իրավունքների
պաշտպանության եղանակ, երաշխավորված է իրավունքի բոլոր
սուբյեկտների, այդ թվում` պետության համար:
Իրավախախտում թույլ տված անձի կողﬕց պատճառված
ﬖասները կարող են հատուցվել ինչպես կամավոր, այնպես էլ
դատական կարգով` վերջինիս ﬕջոցների վրա (դրամ կամ նյութական այլ արժեքներ) օրենքով սահմանված կարգով բռնագանձում տարածելու ﬕջոցով:
Վնասների հատուցման ընդհանուր պայմանների, կիրառման
առանձնահատկությունների, ﬖասների հաշվարկման կարգի
վերաբերյալ մանրամասն տե՛ս Ուղեցույցի 5-րդ մասում:
2. Սեփականության իրավունքը` որպես բացարձակ տնտեսական իրավունք, ենթակա է պաշտպանության ցանկացած ոտնձգությունից: Սեփականության իրավունքի պաշտպանությանն է
նվիրված ՀՀ Սահմանադրության 8-րդ հոդվածը, որի համաձայն
«Հայաստանի Հանրապետությունում ճանաչվում և պաշտպանվում
է սեփականության իրավունքը»: Սույն դրույթը իր հետագա զարգացուﬓ է ստացել ՀՀ քաղ. օր.-ում, որի ﬕ շարք ինստիտուտներ
նվիրված են սեփականության իրավունքի պաշտպանությանը:
Սեփականատիրոջ իրավունքների պաշտպանության կարևորագույն և արդյունավետ եղանակ է վինդիկացիոն հայցը*` գույքը
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ուրիշի ապօրինի տիրապետուﬕց ետ պահանջելը (կատարվում
է դատական կարգով): Վինդիկացիայի ﬕջոցով անտառի սեփականատերը և (կամ) օրինական տիրապետողը` պետությունը, համայնքները, ֆիզիկական և իրավաբանական անձինք կարող են
այլ անձի անօրինական տիրապետությունից բնեղենով* ետ ստանալ սեփականության իրավունքով իրենց պատկանող անտառները և անտառային հողերը: Վինդիկացիոն հայցի կիրառման
համար պարտադիր պայման է, որ սուբյեկտը, ում իրավունքը
խախտվել է, լինի անտառային հողի սեփականատեր կամ օրինական տիրապետող: Այսինքն, վինդիկացիոն հայց կարող է հարուցվել բոլոր սեփականատերերի կողﬕց (պետություն, համայնք,
ֆիզիկական և իրավաբանական անձ), ինչպես նաև այն անձանց
կողﬕց, ովքեր գույքը տիրապետում են օրենքի կամ պայմանագրի ուժով108: Օրինական տիրապետող է համարվում այն անձը,
ով անտառային հողերն օգտագործում է սեփականատիրոջ համաձայնությամբ (օրինակ` վարձակալը), ինչն արտահայտվում է
նշված սուբյեկտների ﬕջև կնքված պայմանագրում կամ օգտագործման իրավունք վերապահող այլ փաստաթղթում:
 Օրինակ՝ «Առողջ սերունդ» Հիﬓադրամը «Ա» անտառային տնտեսության հետ կնքած վարձակալության պայմանագրի հիման վրա
1 հա մակերեսով տարածքում կազմակերպում է մարզական-առողջարարական ճամբար (անտառօգտագործում մշակութային, առողջարարական, սպորտի, հանգստի և զբոսաշրջության նպատակով):
Քաղաքացի Հակոբյանն առանց թույլտվության զբաղեցրել է 500
քառ. մ տարածք և աճեցնում է գյուղատնտեսական մշակաբույսեր:
«Առողջ սերունդ» Հիﬓադրաﬕ հայցի հիման վրա դատարանը
կբավարարի վերջինիս` գույքն ուրիշի ապօրինի տիրապետությունից
ետ պահանջելու մասին պահանջը և կպարտավորեցնի քաղաքացի
Հակոբյանին ազատել զբաղեցրած տարածքը:

108 Տե՛ս Տ.Կ.Բարսեյան, Հայաստանի Հանրապետության քաղաքացիական իրավունք: Առաջին մաս, ԵՊՀ հրատ., Եր.-2004, էջ 338:
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Քննարկվող դրույթի բովանդակությունը պարզաբանելու համար առանցքային նշանակություն ունի «անտառային հողերի
ինքնակամ զավթում» արտահայտության ﬔկնաբանությունը:
Ինքնակամ զավթում ասելով պետք է հասկանալ անտառային հողերի զբաղեցումը՝ առանց օրենքով սահմանված կարգով թույլտվություն ստանալու:
Սահմանելով ապօրինի զավթված տարածքներն ըստ պատկանելության վերադարձնելու պահանջ` օրենսգիրքը ﬕաժամանակ ամրագրում է, որ իրավախախտի կատարած ծախսերի հատուցման պահանջը ենթակա է ﬔրժման: Նշված դրույթի
նպատակն է բացառել այլ անձի սեփականության իրավունքը
խախտած սուբյեկտի կողﬕց նյութական բավարարում ստանալու հնարավորությունը:

 Օրինակ՝ քաղաքացի Հակոբյանը պետությանը սեփականության
իրավունքով պատկանող անտառային հողերում առանց անտառօգտագործման պայմանագրի և անտառային տոմսի աճեցնում է գյուղատնտեսական մշակաբույսեր (կողﬓակի անտառօգտագործում):
Աշխատանքներն իրականացնելու համար Հակոբյանը ծախսել է
100.000 ՀՀ դրամ սերմացուի և պարարտանյութերի ձեռքբերման
նպատակով:
Նման իրավիճակում պետությունը կարող է դիﬔլ դատարան`
պահանջելով քաղաքացի Հակոբյանից վերադարձնելու ապօրինի
զբաղեցված տարածքը և դադարեցնելու գյուղատնտեսական աշխատանքները: Հողամասն ապօրինի օգտագործելու ընթացքում քաղաքացու կատարած ծախսերը հատուցելու պարտավորություն պետության վրա չի կարող դրվել, քանի որ նշված հողերն ի սկզբանե
զբաղեցվել են ապօրինի (առանց պատշաճ իրավական հիմքերի):
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Սույն գլխի ﬔկնաբանության ներքո «Իրավական ակտերի մասին» ՀՀ օրենքի համատեքստում ներկայացվում են ժամանակի ﬔջ
ՀՀ ԱՕ-ի գործողության պայմանները, այդ թվում` առանձին հարաբերությունների նկատմամբ ՀՀ ԱՕ-ի դրույթների ուժի ﬔջ մտնելու
հատուկ պայմանները, ինչպես նաև հարաբերակցությունը գործող
ՀՀ ԱՕ-ի և 1994թ.-ի ՀՀ ԱՕ-ի ﬕջև:
Հոդված 62. Հայաստանի Հանրապետության
անտառային օրենսգիրքը գործողության ﬔջ
դնելու կարգը
1. Հայաստանի Հանրապետության անտառային օրենսգիրքն
ուժի ﬔջ է մտնում պաշտոնական հրապարակմանը հաջորդող
տասներորդ օրվանից:
2. Սույն օրենսգրքի 5-րդ հոդվածի երկրորդ մասի «բ», «գ»
և «ե» կետերը, 36-րդ հոդվածի երրորդ և 38-րդ հոդվածի երկրորդ մասերի պահանջներն իրավաբանական և ֆիզիկական
անձանց սեփական անտառների նկատմամբ գործողության ﬔջ
են դրվում անտառի շարք անցնելուց 10 տարի հետո:
3. Սույն օրենսգիրքն ուժի ﬔջ մտնելու պահից ուժը կորցրած
ճանաչել Հայաստանի Հանրապետության անտառային օրենսգիրքը (11 հոկտեմբերի 1994 թվականի) և Հայաստանի Հանրապետության Գերագույն խորհրդի` «Հայաստանի Հանրապետության անտառային օրենսգիրքը կիրարկելու մասին» որոշումը (8
հունիսի 1994 թվականի):
4. Հայաստանի Հանրապետության անտառային օրենսգիրքը
կիրառվում է այն գործողության ﬔջ դնելուց հետո ծագած անտառային հարաբերությունների նկատմամբ:
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Մեկնաբանություն
1. Օրենքի ուժի ﬔջ մտնելու պահն այն ժամանակային սահմանն է, որից ավելի վաղ ծագած հարաբերությունների վրա
տարածվում է նախկին օրենսդրական կարգավորումը, իսկ ուժի
ﬔջ մտնելու պահից հետո ծագած իրավահարաբերությունների
նկատմամբ գործում է նոր օրենքը: Հիշյալ ընդհանուր կանոնից
«Իրավական ակտերի մասին» ՀՀ օրենքը նախատեսում է որոշակի բացառություններ (տե՛ս ստորև):
«Իրավական ակտերի մասին» ՀՀ օրենքը սահմանում է
տարբեր մակարդակի իրավական ակտերի ուժի ﬔջ մտնելու
որոշակի պայմաններ և կարգ: Որպեսզի օրենքը109 ուժի ﬔջ
մտնի, այսինքն՝ դրա նորﬔրը պարտադիր դառնան այս կամ
այն ոլորտի հասարակական հարաբերությունների սուբյեկտների համար, անհրաժեշտ է, որ օրե նսդիր մարﬓի կողﬕց
ընդունվելուց հետո այն ստորագրվի ՀՀ Նախագահի կողﬕց
և պաշտոնապես հրապարակվի «Հայաստանի Հանրապետության պաշտոնական տեղեկագրում»: Պաշտոնական հրապարակման պահից որոշակի ժամկետ անցնելուց հետո ﬕայն
օրենքը սկսում է գործել, եթե դրանում ուժի ﬔջ մտնելու ավելի ուշ ժամկետ նախատեսված չէ: Վերոգրյալը դիտարկե նք ՀՀ
ԱՕ-ի օրինակով:
 ՀՀ ԱՕ-ն ընդունվել է 2005թ.-ի հոկտեմբերի 24-ին, ստորագրվել
է 2005թ.-ի նոյեմբերի 25-ին, պաշտոնապես հրապարակվել է
2005թ.-ի դեկտեմբերի 7-ին և հրապարակուﬕց տասն օր անց` դեկտեմբերի 17-ին, մտել օրինական ուժի ﬔջ: Այսինքն` պաշտոնական

109

«Իրավական ակտերի մասին» ՀՀ օրենքն իրավական ուժի տեսանկյունից
որևէ տարբերակում չի դնում օրենքի և օրենսգրքի ﬕջև: Օրենսգիրքը
բնորոշվում է որպես օրենք, որում համակարգված և կանոնակարգված ձևով
շարադրված են համասեռ հասարակական հարաբերություններ կարգավորող
բոլոր կամ հիﬓական նորﬔրը: Այսինքն՝ ՀՀ ԱՕ-ն իր կարգավիճակով
հավասարեցված է մյուս օրենքներին:
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հրապարակման պահից հետո, սակայն ﬕնչև օրենքի ուժի ﬔջ
մտնելը (օրինակ` 2005թ.-ի դեկտեմբերի 10-ին) ծագած իրավահարաբերությունները կարգավորվում են 1994թ.-ի նոյեմբերի 1-ի
ՀՀ ԱՕ-ով:
Ուժի ﬔջ մտնելուց հետո ՀՀ ԱՕ-ը գործում է ՀՀ ողջ տարածքում:

2. Քանի որ մասնավոր անտառների հիﬓման և համապատասխան հասարակական հարաբերությունների ձևավորման
համար պահանջվում է որոշակի ժամանակ, ՀՀ ԱՕ-ի ﬕ շարք
դրույթների ուժի ﬔջ մտնելու պահը ﬔկնաբանվող դրույթը կապում է որոշակի պայմանի, այն է` իրավաբանական և ֆիզիկական անձանց սեփական անտառներն անտառի շարք փոխադրելուց 10 տարի անցնելու հետ: Սա նշանակում է, որ անտառի
սեփականատեր առանձին իրավաբանական և ֆիզիկական անձանց համար ՀՀ ԱՕ 5-րդ հոդվածի երկրորդ մասի «բ», «գ» և
«ե» կետերի, 36-րդ հոդվածի 3-րդ և 38-րդ հոդվածի 2-րդ մասերի պահանջներն ուժի ﬔջ մտնելու ժամկետը կարող է տարբեր
լինել` պայմանավորված այն հանգամանքով, թե երբ է լրացել
տասնամյա ժամկետը տվյալ սուբյեկտի հիﬓած անտառն օրենքով սահմանված կարգով անտառի շարք փոխադրելու պահից:
ՀՀ ԱՕ-ի նշված դրույթների ուժի ﬔջ մտնելու պահի վերաբերյալ կատարված վերապահուﬓ օբյեկտիվ հիﬓավորում ունի,
քանի որ ՀՀ նախկին ԱՕ-ն բացառում էր մասնավոր անտառների
գոյությունը, ﬕնչդեռ վերոգրյալ դրույթներն անտառի սեփականատեր իրավաբանական և ֆիզիկական անձանց համար սահմանում են որոշակի իրավունքներ և պարտականություններ:110
3-4. «Օրենքի հետադարձ ուժի արգելքը» իրավունքի կարևորագույն սկզբունքներից է, որն ամրագրված է նաև «Իրավական
ակտերի մասին» ՀՀ օրենքում: Այս սկզբունքի էությունը նրանում
110 Ընդունվել է 01.11.1994թ., ուժը կորցրել է 17.12.2005թ., ՀՀԳԽՏ 1994/21:
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է, որ օրենքի դրույթները չեն տարածվում դրա ուժի ﬔջ մտնելուց առաջ ծագած հասարակական հարաբերությունների վրա:
Այսինքն՝ գործող ՀՀ ԱՕ-ի ուժի ﬔջ մտնելուց առաջ ծագած հասարակական հարաբերությունները կարգավորվում են 1994 թ.-ի
ՀՀ ԱՕ-ով: Նախկին օրենսգրքով են կարգավորվում նաև գործող
ԱՕ-ի ուժի ﬔջ մտնելուց առաջ ծագած և դեռևս չդադարած հասարակական հարաբերությունները:
Նշենք, որ քննարկվող դրույթում կիրառված «գործողության
ﬔջ դնել» եզրույթը համարժեք է «ուժի ﬔջ մտնելուն», որի բովանդակությունը պարզաբանվել է այս հոդվածի ﬔկնաբանության շրջանակներում:
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ԳԼ Խ 5. ԲՆԱՊԱՀՊԱՆԱԿԱՆ
ՎԵՐԱՀՍԿՈՂ ԱՆ ԻՐԱԿԱՆԱՑ ՄԸ
Բնապահպանական վերահսկողությունը (այսուհետև` ԲՎ)` որպես շրջակա ﬕջավայրի պահպանության և բնօգտագործման ոլորտի պետական կառավարման կարևորագույն գործառույթ, կոչված է
բացահայտելու ոլորտի իրավախախտուﬓերը և որպես վերջնական
արդյունք` նպաստելու իրավակարգի պահպանությանը:
ԲՎ հարաբերությունները հստակ պատկերացնելու համար կարևոր է քննարկել այդ հարաբերությունները ձևավորող տարրերի
հասկացությունները: Ինչպես և ցանկացած իրավահարաբերության,
ԲՎ հարաբերությունների կառուցվածքում ևս առանձնացնում են երեք
բաղադրիչ` սուբյեկտ, օբյեկտ և բովանդակություն: Որպես սուբյեկտ
հանդես են գալիս ստուգողը (բնապահպանական պետական տեսուչը, որոշ դեպքերում հարկային տեսուչը կամ համայնքի ղեկավարը,
եթե իրականացնում է պետության պատվիրակված լիազորություն)
և ստուգվողը (ֆիզիկական ու իրավաբանական անձինք, ներառյալ
օտարեկրյա, անհատ ձեռնարկատերեր, պետական կառավարման ու
տեղական ինքնակառավարման մարﬕններ, որոնք պարտավոր են
պահպանել բնապահպանական օրենսդրությամբ ամրագրված շրջակա ﬕջավայրի պահպանության և բնական ռեսուրսների բանական
օգտագործման նորﬔրը): Վերահսկողության իրավահարաբերու-
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թյունների օբյեկտը ստուգվող սուբյեկտի կողﬕց իրականացվող
գործունեությունն է, այսինքն՝ այն, ինչի կապակցությամբ ծագում
են հիշյալ հարաբերությունները: Վերահսկողության իրավահարաբերության բովանդակությունն են կազմում ստուգողի և ստուգվողի իրավունքների և պարտականությունների ամբողջությունը,
որոնց իրացուﬓ ապահովում է նշված իրավահարաբերությունների
շարժը` ծագումը, ընթացքը և դադարումը:
ՀՀ-ում բնապահպանական պետական վերահսկողությունն
իրականացվում է ՀՀ ԲՆ առանձնացված ստորաբաժանման` բնապահպանական պետական տեսչության (այսուհետև` ԲՊՏ) և վերջինիս տարածքային ստորաբաժանուﬓերի կողﬕց: ԲՊՏ-ի կազմում գործում է անտառների վերահսկողության առանձին բաժին:
«Տեղական ինքնակառավարման մասին» ՀՀ օրենքի համաձայն`
համայնքի ղեկավարը որպես պետության պատվիրակված լիազորություն վերահսկողություն է իրականացնում բնության պահպանության բնագավառում, կազմակերպում ընդերքի, անտառային,
ջրային և օդային տարածքների, ինչպես նաև բուսական ու կենդանական աշխարհի օգտագործման և պահպանության ﬕջոցառումները:
ՀՀ ԱՕ 26-րդ հոդվածը նախատեսում է նաև ՀՀ ԳՆ համակարգում վերահսկողություն իրականացնող Անտառային պետական ծառայության ստեղծում, որը դեռևս չի ձևավորվել: Տե՛ս ՀՀ ԱՕ 26-րդ
հոդվածի ﬔկնաբանությունը:
Բնապահպանական օրե նսդրության նորﬔրի կատարման
նկատմամբ վերահսկողության կազմակերպման ու իրականացման
խնդիրները, սկզբունքները, վերահսկողության հիﬓական ուղղությունները, կարգը, պայմանները, ԲՎ իրավական ու տնտեսական
հիմքերը, բնապահպանական պետական տեսուչի իրավական
կարգավիճակը սահմանված են «Բնապահպանական վերահսկողության մասին» ՀՀ օրենքով: Դրանք ելակետային նշանակություն
ունեն նաև անտառային օրե նսդրության պահպանության նկատմամբ իրականացվող վերահսկողության համար: Բնապահպանական պետական վերահսկողությունն իրականացվում է թեմատիկ
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ստուգուﬓերի և ուսուﬓասիրությունների ﬕջոցով, որոնց կազմակերպման և անցկացման հետ կապված հարաբերությունները
կարգավորվում են «Հայաստանի Հանրապետությունում ստուգումների կազմակերպման և անցկացման մասին» ՀՀ օրենքով111:
Հոդված 12. Բնապահպանական պետական տեսուչի
իրավասությունները
1. Բնապահպանական պետական տեսուչը իրավունք ունի՝
ա) բնապահպանական օրենսդրության պահանջների կատարման նկատմամբ ստուգվող սուբյեկտներում իրականացնելու ստուգուﬓեր.
բ) օրենքներով և իրավական այլ ակտերով սահմանված
իրավասությունների սահմաններում ստուգվող սուբյեկտներից պահանջելու փաստաթղթեր, տվյալներ, բացատրություններ, տեղեկանքներ և իր պարտականությունների կատարման համար անհրաժեշտ այլ փաստաթղթեր,
ինչպես նաև վերցնելու փորձանմուշներ և կատարելու կապարակնքում.
գ) օրենքներով և իրավական այլ ակտերով սահմանված
կարգով վերցնելու փաստաթղթեր, իրեր, փորձանմուշներ
և կատարելու չափագրուﬓեր, որոնք անﬕջականորեն
առնչվում են ստուգուﬓերի նպատակներին.
դ) օրենքներով և իրավական այլ ակտերով սահմանված
իրավասությունների շրջանակներում պատժաﬕջոցներ
կիրառելու վերաբերյալ ընդունելու որոշուﬓեր.
ե) բնապահպանական օրենսդրության խախտման դեպքում
արձանագրելու խախտուﬓերը, օրենսդրությամբ սահմանված կարգով ստուգվող սուբյեկտներին հանձնարարականներ տալու, կասեցնելու, դադարեցնելու, արգելելու
նրանց գործողությունները.

111 Ընդունվել է 17.05.2000թ.,
2000.06.23/14(112):
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զ) բնապահպանական օրե նսդրության կիրարկուﬓ ապահովելու նպատակով սույն օրենքով սահմանված կարգով և դեպքերում կանգնեցնելու տրանսպորտային ﬕջոցները.
է) օրենքով և իրավական այլ ակտերով սահմանված կարգով
և դեպքերում առգրավելու ապօրինի ձեռք բերված բնական ռեսուրսները և բնապահպանական օրենսդրության
պահանջների խախտմամբ ձեռք բերված որսը, որսագործիքները, որսի գործիք համարվող այլ ﬕջոցներ.
ը) օրենքով նախատեսված դեպքերում ստուգվող սուբյեկտի
ներկայացուցչի մասնակցությամբ անարգել մուտք գործելու ստուգվող սուբյեկտի գրասենյակային, արտադրական,
պահեստային, լաբորատոր և այլ ստորաբաժանուﬓեր ու
տարածքներ.
թ) ստուգուﬓերի ընթացքում օրենսդրությամբ սահմանված
կարգով ներգրավելու մասնագետների և փորձագետների.
ժ) օրենքով սահմանված կարգով կիրառելու հարկադրանքի
ﬕջոցներ.
ժա) օրենքով սահմանված կարգով պահելու, կրելու, օգտագործելու ծառայողական զենք, զինամթերք, ձեռնաշղթա և
կրելու համազգեստ.
ժբ) վարչական իրավախախտում արձանագրելու դեպքում
իրականացնելու գործերի վարույթ և գործերի քննությամբ
կայացնելու համապատասխան որոշուﬓեր.
ժգ) բնապահպանության ոլորտում ստուգվող սուբյեկտներին տրված լիցենզիաների, պայմանագրերի, թույլտվությունների, արտոնագրերի ուժը կորցրած ճանաչելու կամ
դրանց գործողությունը կասեցնելու վերաբերյալ օրենսդրությամբ սահմանված կարգով լիազորված մարﬕններին ներկայացնելու ﬕջնորդագրեր.
ժդ) օրենքով սահմանված կարգով իրականացված ստուգուﬓերի արդյունքներով բնապահպանական և բնօգտագործման վճարի օբյեկտ համարվող փաստացի ծավալնե-
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րի չափագրման և չհաշվարկված վճարների վերաբերյալ
կազﬔլու ակտեր.
ժե) օրենքով սահմանված դեպքերում և կարգով հայց ներկայացնելու դատարան.
ժզ) բնապահպանական օրենսդրության խախտման համար
քրեական պատասխանատվության ենթարկելու վերաբերյալ օրենքով նախատեսված դեպքերում և կարգով հաղորդում ներկայացնելու իրավապահ մարﬕններին:
2. Պետական մարﬕնների և այլ պաշտոնատար անձանց կողﬕց բնապահպանական պետական տեսուչի լիազորությունների
իրականացուﬓ արգելվում է, եթե օրենքով այլ բան նախատեսված չէ:
3. Բնապահպանական պետական տեսչությունը կարող է ունենալ Հայաստանի Հանրապետության օրենքներով նախատեսված այլ իրավասություններ:
Մեկնաբանություն
Ստորև ներկայացվող պարզաբանումը առանցքային նշանակություն ունի բնապահպանական պետական տեսուչի իրավունքների և
պարտականությունների շրջանակն ամրագրող դրույթների (12-13-րդ
հոդվածներ) ﬔկնաբանության համար և ընդհանուր է նշված երկու
հոդվածների համար:
Ամրագրելով իրավունքի գերակայության սկզբունքը` ՀՀ
Սահմանադրությունը ﬕաժամանակ ուրվագծել է պետական
և տեղական ինքնակառավարման մարﬕնների ու պաշտոնատար անձանց լիազորությունների իրացման շրջանակը` բացառելու համար իշխանության չարաշահումը կամ իշխանազանցությունը: ՀՀ Սահմանադրության 5-րդ հոդվածի 2-րդ մասի
համաձայն` «Պետական և տեղական ինքնակառավաման մարﬕններն ու պաշտոնատար անձինք իրավասու են կատարելու
ﬕայն այնպիսի գործողություններ, որոնց համար լիազորված
են Սահմանադրությամբ կամ օրե նքներով»: Հիմք ընդունելով այս սահմանադրական դրույթը` ﬔկնաբանվող հոդվածներով սահմանվել է բնապահպանական պետական տեսուչի`
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որպես պաշտոնատար անձի լիազորությունների112 շրջանակը:
Բնապահպանական պետական տեսուչ է համարվում «Բնապահպանական վերահսկողության մասին» ՀՀ օրենքի 11-րդ
հոդվածի 1-ին մասում թվարկված ցանկացած պաշտոն զբաղեցնող յուրաքանչյուր անձ, հետևաբար՝ ստուգուﬓերի և
(կամ) ուսուﬓասիրությունների ձևով վերահսկողություն իրականացնելիս նա օժտված է ﬔկնաբանվող հոդված ներով նախատեսված իրավասությունների և պարտականությունների
ողջ ծավալով:
Մեկնաբանվող հոդվածների բովանդակությունը լիարժեք
ներկայացնելու նպատակով նախ անհրաժեշտ է պարզաբանել
«Հայաստանի Հանրապետությունում ստուգուﬓերի կազմակերպման և անցկացման մասին» ՀՀ օրենքի որոշ դրույթներ,
որոնք առանցքային նշանակություն ունեն ԲՎ ոլորտում:
Այդ օրենքի համաձայն՝ վերահսկողությունն իրականացվում
է բացառապես ՀՀ օրենսդրությամբ նախատեսված ձևերի` ուսուﬓասիրությունների և ստուգուﬓերի շրջանակներում:
Թեմատիկ ստուգուﬓերն ուղղված են տնտեսվարող
սուբյեկտի գործունեության հետ կապված առանձին տարրերի փաստացի իրավիճակը պարզելուն, օրինակ` ստուգելու, թե
արդյո՞ք մթերված բնափայտի համար վճարված անտառօգտագործման վճարի չափը համապատասխանում է փաստացի ծավալներին կամ արդյո՞ք անտառօգտագործուﬓ իրականացվում
112 «Բնապահպանական վերահսկողության մասին» ՀՀ օրենքը բնապահպանական պետական տեսուչին վերապահված լիազորություններն
արհեստականորեն բաժանել է իրավասությունների և պարտականությունների, որոնք ամրագրված են երկու տարբեր հոդվածներով:
Մինչդեռ պետական մարﬕնների և ՏԻՄ-երի պաշտոնատար անձինք,
գործելով պետության անունից, օժտված են որոշակի լիազորություններով,
որոնք ներառում
են ինչպես նրանց իրավունքները, այնպես էլ
պարտականությունները: Միաժամանակ նշենք, որ հիշյալ օրենքի 12-րդ
հոդվածում գործածվող «իրավասություն» եզրույթը կիրառելի է ոչ թե պաշտոնատար անձանց, այլ պետական մարﬕնների նկատմամբ. պետական
մարﬓի իրավասությունը կյանքի է կոչվում պաշտոնատար անձանց կողﬕց
իրենց լիազորությունների իրականացման արդյունքում: Այդուհանդերձ,
ընթերցողի համար տերﬕնաբանական շփոթություն չստեղծելու նպատակով
տեքստում գործածվում են օրենքի հասկացությունները:
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է օրենսդրությամբ սահմանված բնապահպանական պահանջներին համապատասխան: Որպեսզի ստուգուﬓերի իրականացման ընթացքում երաշխավորվի տնտեսվարողի իրավունքների
և օրինական շահերի պաշտպանությունը, օրենսդրությունն ամրագրել է ստուգուﬓերի կազմակերպմանն ու անցկացմանը վերաբերող ﬕ շարք սկզբունքային պայմաններ, որոնք ներկայացվում են ստորև.
Ստուգում ներն ի րա կա նացվում են համապատաս խան պետա կան մա րմ նի ղեկա վարի կամ նրան փոխարի նող անձի ընդու նած վար չական ակտի` հրա մանի կամ հա նձնարարականի
հիման վրա, ո րի բովանդա կությանն օրե նսդ րու թյամբ ներկայացվում են ո րո շակի պահա նջներ: Այն պե տք է ներա ռի
ստուգումն իրա կա նացնող մարմ նի անվա նումը, ստուգվող
տն տես վարող սուբյեկտի լրիվ անվանու մը, ստուգումն ի րականացնող պաշ տո նատար անձի (անձա նց) պաշ տո նը, ա նունը, ազգանու նը, ստուգ ման հարցերը, ստուգմա մբ ընդգրկվող ժա մանակա շր ջա նը, ստուգման նպա տա կը, ժամ կետը,
ստուգ ման իրավական հիմքե րը: Որ պես վարչա կան ակտ`
ստուգման հրա մա նում պետք է նշվի նաև այն բողո քար կելու
ժամկետի և կարգի մա սին:
Տնտեսվարող սուբյեկտը պետք է ծանուցվի ստուգման անցկացման մասին: Ծանուցումը համարվում է պատշաճ, եթե ստուգման
հրամանի կամ հանձնարարագրի ﬔկ օրինակը տնտեսվարող
սուբյեկտի ղեկավարի կամ նրան փոխարինող պաշտոնատար անձի ստորագրությամբ հանձնվել է ստուգուﬓ իրականացնող անձին ի հավաստուﬓ այն բանի, որ տնտեսվարողը
տեղեկացված է ստուգման անցկացման մասին: Սակայն ԲՊՏ
կողﬕց իրականացվող ստուգուﬓերի դեպքում օրենքը չի նախատեսում տնտեսվարողին նախապես ծանուցելու պարտականություն: Բավարար է, որպեսզի տնտեսվարող սուբյեկտի
ղեկավարը կամ նրան փոխարինող պաշտոնատար անձը սահմանված կարգով ծանուցվեն ստուգումը փաստացի սկսելու
օրը:
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Ստուգում կատարող պաշտոնատար անձը (անձինք) իրավունք
չունի դուրս գալու ստուգման հրամանում կամ հանձնարարագրում
նշված նպատակի շրջանակներից: Սա նշանակում է, որ ﬔկնաբանվող հոդվածում ամրագրված իր իրավունքներն ու պարտականությունները բնապահպանական պետական տեսուչը կարող
է իրականացնել բացառապես ստուգման նպատակի շրջանակներում:

 Օրինակ՝ եթե ստուգման հանձնարարագրում որպես ստուգման
նպատակ նշված է պարզել տնտեսվարող սուբյեկտի կողﬕց բնափայտի տեղափոխման օրինականության հարցը, ապա բնապահպանական պետական տեսուչը, ելնելով ստուգման նպատակներից,
իրավունք ունի կանգնեցնելու տրանսպորտային ﬕջոցը, պահանջելու համապատասխան փաստաթղթեր, ստուգել փաստաթղթերում
նշված և փաստացի մթերված բնափայտի ծավալի համապատասխանությունը:

Ստուգմանը կարող են մասնակցել ﬕայն ստուգման հրամանում կամ հանձնարարագրում նշված անձինք, ինչպես նաև ստուգվող տնտեսվարող սուբյեկտի ներկայացուցիչը, իսկ եթե ստուգման
ընթացքում տեղի է ունեցել ստուգուﬓ իրականացնող անձանց
փոփոխություն, այդ մասին տնտեսվարող սուբյեկտը պետք է
լրացուցիչ տեղեկացվի:
Ստուգման տևողությունը սահմանափակված է օրենքով սահմանված ժամկետով. տնտեսվարող սուբյեկտի համար ﬔկ ստուգման
ժամկետը կարող է սահմանվել ոչ ավելի, քան 15 անընդﬔջ աշխատանքային օր` յուրաքանչյուր տարվա համար, իսկ հաշվետու տարվա արդյունքներով 3,0 մլրդ դրամ և ավելի իրացման
շրջանառության կամ համախառն եկամուտ հայտարարագրած
տնտեսվարող սուբյեկտների մոտ` 75 աշխատանքային օր: Ընդ
որում, ժամկետը պետք է նշված լինի ստուգման հրամանում
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կամ հանձնարարագրում: Որոշ դեպքերում` ստուգուﬓ իրականացնող անձի գրավոր հիﬓավորմամբ, օրենքը նախատեսում
է ստուգման ժամկետի երկարաձգման հնարավորություն, բայց
ոչ ավելի, քան 30 աշխատանքային օր, իսկ հաշվետու տարվա
արդյունքներով 3,0 մլրդ դրամ և ավելի իրացման շրջանառության կամ համախառն եկամուտ հայտարարագրած տնտեսվարող սուբյեկտների մոտ ﬕնչև 90 անընդﬔջ աշխատանքային օր:
Նշված ժամկետները չեն ներառում ստուգուﬓերի կասեցման
ժամկետները: Կասեցման համար հիմք է ստուգուﬓ իրականացնող անձի գրավոր զեկուցագրի հիման վրա ստուգուﬓ իրականացնելու մասին հրաման տված պաշտոնատար անձի հրամանը:
Ստուգումը կարող է կասեցվել ստուգման ընթացքում առանձին
տեղեկությունների ճշտման անհրաժեշտություն առաջանալու
կամ ստուգմանն առնչվող փաստաթղթերը հետաքննության,
նախաքննության կամ դատարանի վճռի հիման վրա առգրավված լինելու կամ տարերային աղետի պատճառով կամ ստուգման իրականացուﬓ անհնարին դարձնող այլ անկանխատեսելի
հանգամանքների առաջ գալու դեպքում` ﬕնչև կասեցման հիմքի
վերացումը, բայց ոչ ավելի, քան 90 աշխատանքային օրով, իսկ
օտարերկրյա պետություններ հարցուﬓեր կատարելու դեպքում`
հարցման պատասխանը ստանալուց հետո ոչ ավելի, քան 10 աշխատանքային օրով:
Ստուգման ժամկետները հաշվարկելիս կարևոր է նկատի ունենալ, որ թեմատիկ ստուգուﬓերի ընթացքի և ժամկետի համար նախատեսված սահմանափակուﬓերը չեն տարածվում
հայտնաբերված խախտուﬓերի վերացման ﬕջոցառուﬓեր
իրականացնելու վերաբերյալ լիազոր մարﬓի ղեկավարի հանձնարարականների` ըստ ժամկետների կատարման նկատմամբ
ստուգման ընթացքի տևողության վրա: Այս երկու գործընթացներն առանձնացված են ﬕմյանցից, և դրանցից յուրաքանչյուրի համար գործում են առանձին ժամկետներ, մասնավորապես`
առաջին դեպքում ստուգման հրամանում կամ հանձնարարագրում նշված ժամկետը, իսկ երկրորդ դեպքում` լիազոր մարﬓի
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ղեկավարի` խախտուﬓերը վերացնելու մասին հանձնարարականում նշված ժամկետները:
Տնտեսվարող սուբյեկտի մոտ անցկացվող ստուգուﬓերի քանակը սահմանափակված է օրենքով, ինչը նպատակ ունի նվազագույնի հասցնել անհարկի վարչարարությունը և լրացուցիչ խոչընդոտներ չհարուցել տնտեսվարողի գործունեության ընթացքում:
Օրենքը նախատեսում է, որ ﬕևնույն պետական մարﬓի կողﬕց
ﬕևնույն տնտեսվարող սուբյեկտում ստուգում կարող է իրականացվել օրացուցային տարում ոչ ավելի, քան ﬔկ անգամ: ԲՊՏ-ի
կողﬕց իրականացվող թեմատիկ ստուգուﬓերի համար հիմք են
լիազոր մարﬓի ղեկավարի հաստատած տարեկան ծրագիրը և
լիազոր մարﬓի ու իրավաբանական կամ ֆիզիկական անձանց
ﬕջև կնքված` շրջակա ﬕջավայրի պահպանության ու բնական
ռեսուրսների օգտագործման վերաբերյալ պայմանագիրը:
Ելնելով ԲՎ նպատակներից և խնդիրներից, ինչպես նաև
նկատի ունենալով, որ հաճախ բնապահպանական օրենսդրության խախտուﬓերը ժամանակին չկանխելը կամ արդեն իսկ
կատարված իրավախախտուﬓերի կապակցությամբ քայլեր
չձեռնարկելը կարող են բացասական հետևանքներ առաջացնել, «Բնապահպանական վերահսկողության մասին» ՀՀ օրենքի 25-րդ հոդվածն ամրագրել է ստուգուﬓեր իրականացնելու
առանձնահատուկ դեպքեր, որոնց համար հիմքերի առկայության պարագայում լիազորված մարﬕնը պարտավոր է ստուգում իրականացնել` անկախ ծրագրային ստուգում անցկացրած
լինելու փաստից: Ստուգում իրականացնելու առանձնահատուկ
դեպքերն են` շրջակա ﬕջավայրին վտանգ սպառնացող արտակարգ և վթարային իրավիճակները, պետական կառավարման և
տեղական ինքնակառավարման մարﬕնների հաղորդուﬓերը,
քաղաքացիների և կազմակերպությունների դիմում-բողոքներն
ու հաղորդուﬓերը, ՀՀ ﬕջազգային պայմանագրերով ստանձնած պարտավորությունների կատարման անհրաժեշտությունը:
Առանձնահատուկ դեպքերում ստուգուﬓերը կարող են տևել
առավելագույնը 15 օրացուցային օր, իսկ արտակարգ կամ վթա-
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րային իրավիճակներում ստուգուﬓերը կարող են շարունակվել
ﬕնչև վթարի կամ վտանգի վերացումը: Այս դեպքում ստուգումների առավելագույն տևողության վերաբերյալ նորմը չի գործում:
Ծրագրային ստուգուﬓերի ﬕջև ընկած ժամանակահատվածում տնտեսվարողի իրավաչափ վարքագիծն ապահովելու նկատառումով օրենսդրությամբ նախատեսված որոշակի հիմքերի
առկայության դեպքում պետական լիազոր մարﬕնն իրավունք
ունի անցկացնելու վերստուգում (կրկնակի ստուգում): Այդ հիմքերը սպառիչ են և ամրագրված են «Հայաստանի Հանրապետությունում ստուգուﬓերի կազմակերպման և անցկացման մասին»
ՀՀ օրենքով: Նշենք, որ վերստուգուﬓերը (կրկնակի ստուգումները) ևս անկացվում են թեմատիկ ստուգուﬓերի համար սահմանված կարգով:
Ստուգման ընթացքում տնտեսվարողի ընթացիկ գործունեությանը
ﬕջամտելու անթույլատրելիությունը նշանակում է, որ ստուգուﬓ
իրականացնող պաշտոնատար անձի գործողությունները չպետք
է խոչընդոտեն տնտեսվարողի բնականոն գործունեությանը:
Ստուգման արդյունքներն ամփոփվում են օրենքով սահմանված
պահանջներին համապատասխանող փաստաթուղթ կազﬔլու
ﬕջոցով: Բոլոր տեսակի ստուգուﬓերի (թեմատիկ, կրկնակի
կամ առանձնահատուկ դեպքում իրականացվող ստուգում) արդյունքներն ամրագրվում են ստուգման ակտում, եթե ստուգման
արդյունքում հայտնաբերվել են խախտուﬓեր, իսկ եթե այդպիսիք չեն հայտնաբերվել, ստուգման արդյունքներն ամփոփվում
են տեղեկանքում:
Ի տարբերություն ստուգուﬓերի, որոնք իրականացվում են
տնտեսվարող սուբյեկտի մոտ վերջինիս ներկայացուցչի մասնակցությամբ և իրավախախտման փաստի հայտնաբերման
դեպքում հանգեցնում տնտեսվարողի նկատմամբ վարչական
օրենսդրությամբ նախատեսված պատժաﬕջոցների կիրառման,
ուսուﬓասիրությունը վերահսկող մարﬓում իրականացվող
ներքին ընթացակարգ է, որի նպատակն է տնտեսվարողների
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ներկայացրած վարչական վիճակագրական հաշվետվությունների, տվյալների, ինչպես նաև լիազոր մարﬓի թույլտվությունների, հանձնարարականների, նորմատիվ ակտերով սահմանված այլ պահանջների վերաբերյալ տեղեկատվության և
շրջակա ﬕջավայրի վրա ներգործության մոնիթորինգի տվյալների և փաստաթղթերի համադրման ու վերլուծության ընթացքում օրենսդրության պահանջների կատարուﬓ ապահովելու
նպատակով պատշաճ ձևով (պաշտոնական գրությամբ) նախազգուշացումը և իրավախախտման դեպքերի կանխարգելումը: Ուսուﬓասիրությունը որևէ պարագայում չի կարող հանգեցնել տնտեսվարողի նկատմամբ պատասխանատվության
ﬕջոցի կիրառման, իսկ հաշվետվություններում խախտուﬓերի,
անճշտությունների, համադրելի ցուցանիշների կամ տվյալների
անհամապատասխանության հայտնաբերման դեպքում բնապահպանական գլխավոր պետական տեսուչը պատշաճ ձևով
նախազգուշացնում է տնտեսվարողին օրենսդրության պահանջի խախտման մասին` սահմանելով խախտման հետևանքները
վերացնելու ﬕջոցառուﬓերը, ներառյալ դրանց ժամանակացույցը:
1. Բնապահպանական պետական տեսուչի իրավասությունների և պարտականությունների ﬔկնաբանումը վերը շարադրվածի լույսի ներքո հնարավորություն կտա առավել ամբողջական
պատկերացում կազﬔլ դրանց իրականացման «իրավական ﬕջավայրի» վերաբերյալ:
ա) Բնապահպանական պետական տեսուչի` բնապահպանական օրենսդրության պահանջների կատարման նկատմամբ
ստուգուﬓեր իրականացնելու իրավունքը բխում է ԲՎ էությունից
և խնդիրներից: Ըստ էության, այն տեսուչի հիﬓական լիազորությունն է, որն անհրաժեշտ նախապայման է սույն հոդվածով նախատեսված մյուս լիազորությունների իրականացման համար:
Ստուգուﬓեր իրականացնելն ավելի շուտ ԲՎ-ի խնդիրներից է,
քան բնապահպանական պետական տեսուչի իրավունք:
բ) Այս կետում ամրագրված իրավունքը տեսուչը կարող է
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իրականացնել` հիմք ընդունելով ստուգման հրամանում կամ
հանձնարարագրում նշված նպատակները և ստուգման հարցերը: Այսինքն` ստուգվող սուբյեկտից փաստաթղթեր, տվյալներ,
բացատրություններ, տեղեկանքներ պահանջելը կամ փորձանմուշներ վերցնելը, կապարակնքում կատարելը պետք է ուղղակիորեն բխեն ստուգման նպատակներից:
 Օրինակ՝ եթե ստուգման հանձնարարագրում որպես ստուգման
նպատակ նշված է պարզել տնտեսվարող սուբյեկտի կողﬕց իրականացվող կողﬓակի անտառօգտագործման օրինականության
հարցը, ապա տեսուչը կարող է ստուգվող սուբյեկտից պահանջել
անտառօգտագործման պայմանագիրը, անտառային տոմսը և այլ
փաստաթղթեր: Միևնույն ժամանակ տեսուչը չի կարող կատարել
կապարակնքում` ելնելով ստուգման հիշյալ նպատակից:

գ) Այս կետով սահմանված լիազորությունը ևս անﬕջականորեն առնչվում է ստուգման նպատակներին և պետք է բխի դրանից: Սակայն այս դեպքում խոսքը տնտեսվարողից վերջինիս
գործունեությանն առնչվող փաստաթղթեր, իրեր և փորձանմուշներ ժամանակավորապես վերցնելու մասին է, ինչը ենթադրում
է որոշակի փաստաթղթային ամրագրում: Նշված հարցը մասնակիորեն կարգավորված է «Հայաստանի Հանրապետությունում ստուգուﬓերի կազմակերպման և անցկացման մասին» ՀՀ
օրենքի 8-րդ հոդվածի դրույթներով, մասնավորապես՝ «Ստուգման նպատակներին անﬕջականորեն առնչվող փաստաթղթեր,
իրեր, փորձանմուշներ և այլ անհրաժեշտ նյութեր ժամանակավորապես վերցնելու դեպքում այդ մասին կազմվում է արձանագրություն, որում նշվում է դրանց վերադարձման ժամկետը:
Արձանագրության ﬔկ օրինակը հանձնվում է տնտեսվարող
սուբյեկտի ղեկավարին կամ նրան փոխարինող անձին: Ստուգուﬓ իրականացնող անձինք պատասխանատվություն են
կրում ժամանակավորապես վերցրած փաստաթղթերի, իրերի,
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փորձանմուշների և այլ անհրաժեշտ նյութերի որակական և քանակական ամբողջականության պահպանման ու սահմանված
ժամկետում վերադարձման համար»: Թեև հիշյալ նորմում չի հիշատակվում փաստաթղթերը, իրերը, փորձանմուշները և այլ անհրաժեշտ նյութերը տեսուչի կողﬕց վերցնելու և իր մոտ պահելու
առավելագույն ժամկետի մասին, սակայն ստուգուﬓերի ընթացակարգը կանոնակարգող նորﬔրի վերլուծությունից հետևում
է, որ այդ ժամկետը չի կարող գերազանցել ստուգման հրամանում կամ հանձնարարագրում նշված առավելագույն ժամկետը:
Տեսուչի հիշյալ իրավունքի իրացումը չպետք է խոչընդոտներ
ստեղծի տնտեսվարողի բնականոն գործունեության համար:
դ) Օրենքով սահմանված պատասխանատվության ﬕջոցների, այդ թվում նաև պատժաﬕջոցների կիրառումը հետևում է
իրավախախտման փաստի հայտնաբերմանը, սահմանված կարգով գործի քննությանը և պատասխանատվության ﬕջոց կիրառելու վերաբերյալ համապատասխան որոշում կայացնելուն: Անտառային օրենսդրության ոլորտում հիշյալ իրավասությունը113
վերապահված է բնապահպանական պետական տեսուչին:
Իրավախախտում հայտնաբերելու դեպքում բնապահպանական պետական տեսուչը կայացնում է իրավախախտի նկատմամբ վարչական պատասխանատվության ﬕջոց (վարչական
տուգանք) կիրառելու մասին որոշում և շրջակա ﬕջավայրին
պատճառված ﬖասի փոխհատուցման պահանջ ներկայացնելու մասին որոշում, եթե օրենսդրության խախտման հետևանքով
ﬖաս է պատճառվել:
Սույն դրույթի ﬔկնաբանության շրջանակներում անհրաժեշտ
113 Մեկնաբանվող դրույթում տեղ գտած «օրենքներով և իրավական այլ
ակտերով սահմանված իրավասությունների շրջանակներում…» ձևակերպումը մասամբ չի համապատասխանում ՀՀ Սահմանադրության 5-րդ
հոդվածի 2-րդ մասի բովանդակությանը, որի համաձայն` «Պետական և
տեղական ինքնակառավարման մարﬕններն ու պաշտոնատար անձինք
իրավասու են կատարելու ﬕայն այնպիսի գործողություններ, որոնց համար
լիազորված են Սահմանադրությամբ կամ օրենքներով»: Հետևաբար, այլ
իրավական ակտերով ստուգում իրականացնող պաշտոնատար անձանց
լիազորություններ (իրավասություններ) չեն կարող վերապահվել:
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ենք գտնում համառոտ կերպով անդրադառնալ նշված որոշումներին` որպես վարչական ակտերի, ինչպես նաև դրանց բովանդակությանը ներկայացվող պահանջներին:
Ինչպես վերը նշվել է, եթե ստուգման արդյունքում հայտնաբերվում են խախտուﬓեր, ապա կազմվում է ստուգման ակտ,
որում նշվում են ակտը կազﬔլու ամսաթիﬖ ու վայրը, ստուգուﬓ
իրականացնող պետական մարﬓի (տվյալ դեպքում` ԲՊՏ-ի համապատասխան տարածքային ստորաբաժանման) և տնտեսվարող սուբյեկտի անվանուﬓերը, ստուգող պաշտոնատար անձանց կազմը, ստուգման նպատակը, ժամկետը, արդյունքները,
տնտեսվարող սուբյեկտի ներկայացուցիչների բացատրությունները (հատուկ կարծիք), օրինակների քանակը և հերթական համարը: Ստուգման ակտում պետք է նկարագրվեն արձանագրված
խախտուﬓերը, այն իրավական նորﬔրը, որոնց պահանջները
չեն կատարվել, խախտման կոնկրետ ժամանակը և հանգամանքները, հղում համապատասխան փաստաթղթերին, պատասխանատվության կիրառման իրավական հիմքերը: Ստուգման ակտը, ըստ էության, ամփոփում է ստուգման արդյունքները
և ամրագրում հայտնաբերված խախտուﬓերը կամ անհամապատասխանությունները, սակայն այն դեռևս հիմք չէ տնտեսվարողի նկատմամբ պատասխանատվության ﬕջոցներ կիրառելու համար: Հայտնաբերված և արձանագրված խախտուﬓերի
համար վարչական և (կամ) քաղաքացիական պատասխանատվություն կարող է կիրառվել բնապահպանական պետական
տեսուչի ընդունած վարչական պատասխանատվության ﬕջոց
կիրառելու մասին որոշման և շրջակա ﬕջավայրին պատճառված ﬖասի փոխհատուցման պահանջ ներկայացնելու մասին
որոշման հիման վրա, որոնք «Վարչարարության հիմունքների և
վարչական վարույթի մասին» ՀՀ օրենքի իմաստով համարվում
են վարչական ակտ* և կրում են վերջինիս բնորոշ հատկանիշները` ունեն արտաքին ներգործություն (դրանցում ամրագրված պահանջները պարտադիր են ինչպես վարչական ակտի հասցեատիրոջ, այնպես էլ այն պետական մարﬕնների համար, որոնք պետք է
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ապահովեն ընդունված վարչական ակտի կատարումը), ընդունվել
են հանրային իրավունքի բնագավառում կոնկրետ հարաբերության կարգավորման նպատակով (տվյալ պարագայում վարչական
պատասխանատվության ﬕջոց կիրառելու վերաբերյալ որոշուﬓ
ուղղված է տնտեսվարողի գործունեության առնչությամբ օրինականության հարցերը կարգավորելուն), ուղղված են անձանց համար
իրավունքներ և պարտականություններ սահմանելուն, փոփոխելուն, վերացնելուն կամ ճանաչելուն (օրինակ` վարչական պատասխանատվության ﬕջոց կիրառելու մասին կամ շրջակա ﬕջավայրին
պատճառված ﬖասի հատուցման պահանջ ներկայացնելու մասին
որոշումը տնտեսվարողի համար առաջացնում է սահմանված ժամկետներում և կարգով տուգանքը վճարելու կամ ﬖասները հատուցելու պարտականություն):
Բնապահպանական պետական տեսուչի կողﬕց կայացվող
որոշուﬓերն ունեն որոշակի ներքին կառուցվածք. բաղկացած
են նկարագրական, պատճառաբանական և եզրափակիչ մասերից: Նկարագրական մասում արտացոլվում են որոշման համարը, կայացման ամսաթիվը և վայրը, որոշում կայացնողի անուն
ազգանունը, պաշտոնը, ինչպես նաև տեղեկություն իրավախախտում կատարած անձի վերաբերյալ: Նկարագրական մասում շարադրվում են գործի քննության ընթացքում հաստատված
իրավախախտման հանգամանքները: Եզրափակիչ մասը բովանդակում է ստուգուﬓ իրականացնողի ընդունած որոշումը վարչական տուգանք նշանակելու կամ ﬖասների հատուցման պահանջ ներկայացնելու մասին: Այն պետք է արտացոլի նաև որպես
տուգանք կամ ﬖասների հատուցում պահանջվող գումարի հաշվարկը, վճարման ժամկետները, հաշվարկային հաշիվը, որին
պետք է կատարվի վճարումը, ինչպես նաև անհրաժեշտ տեղեկատվություն վարչական ակտը բողոքարկելու կարգի և պայմանների վերաբերյալ:
ե) Իրավախախտում թույլ տված սուբյեկտների նկատմամբ
պատասխանատվության ﬕջոց կիրառելու համար պարտադիր
պայման է իրավախախտման փաստն արձանագրելը, վարչական
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վարույթ իրականացնելը և դրա արդյունքում համապատասխան
որոշում` վարչական ակտ կայացնելը: Ստուգվող սուբյեկտներին
հանձնարարականներ տալը, նրանց գործողությունները կասեցնելը, դադարեցնելը կամ արգելելը ենթադրում են ուղղակի ﬕջամտություն (այստեղ դրսևորվում է վարչական ակտի արտաքին
ներգործություն ունենալու հատկանիշը) վերջիններիս տնտեսական գործունեությանը, հետևաբար` տնտեսվարողի համար նշված պարտավորությունները և սահմանափակուﬓերը պետք է
արտացոլվեն ստուգման արդյունքում կայացվող վարչական ակտում: Ընդ որում, ստուգուﬓ իրականացնող սուբյեկտի կողﬕց
տրված հանձնարարականները, ինչպես նաև գործողությունները կասեցնելու, դադարեցնելու կամ արգելելու պահանջը կարող
են ամրագրված լինել վարչական պատասխանատվության ﬕջոց
կիրառելու մասին որոշման ﬔջ: Նշենք նաև, որ որոշմամբ վերոգրյալ սահմանափակուﬓերն ամրագրելու դեպքում, նկարագրական մասում պետք է հղում կատարվի «Բնապահպանական վերահսկողության մասին» ՀՀ օրենքի ﬔկնաբանվող նորﬕն:
զ) Բնապահպանական պետական տեսուչի` տրանսպորտային ﬕջոցները կանգնեցնելու իրավունքը կարևոր նշանակություն ունի օրենսդրության խախտուﬓերը (օրինակ` բնափայտի ապօրինի մթերման և անտառից դուրս բերման փաստը)
հնարավորինս սեղմ ժամկետներում հայտնաբերելու և իրավախախտի նկատմամբ պատասխանատվության համապատասխան ﬕջոցներ կիրառելու տեսանկյունից: Տեսուչը նշված
իրավունքը կարող է իրացնել օրենքով սահմանված որոշակի
հիմքերի առկայության պարագայում, մասնավորապես. ա) մթնոլորտ արտանետվող ﬖասակար նյութերի չափաքանակների
ակնհայտ գերազանցման դեպքում, բ) թափոնների տեղափոխման նորﬔրի ու կանոնների ակնհայտ խախտման դեպքում և
գ) կենսառեսուրսների, օգտակար հանածոների և հողի բերրի
շերտի տեղափոխման դեպքերում` դրանց ձեռքբերման օրինականությունը պարզելու համար: Նշված լիազորությունն իրականացնելիս բնապահպանական պետական տեսուչը կարող
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է պահանջել նաև համապատասխան փաստաթղթեր, օրինակ`
բնափայտի մթերման և անտառից դուրսբերման օրինականությունը հավաստող փաստաթղթեր, կատարել չափագրուﬓեր և
կապարակնքում, ինչպես նաև իրականացնել օրենքով սահմանված այլ լիազորություններ: Բնականաբար, կենսառեսուրսների,
օգտակար հանածոների և հողի բերրի շերտի տեղափոխման
օրինականությունը պարզելու նպատակով տրանսպորտային
ﬕջոցը կանգնեցնելիս բնապահպանական պետական տեսուչի կողﬕց կարող են իրականացվել ﬕայն այնպիսի գործողություններ, որոնք նախատեսված են օրենքով և ուղղված են սահմանված նպատակի իրականացմանը:
Նշված դեպքերում տրանսպորտային ﬕջոցը տեղափոխվում
է ԲՊՏ-ին պատկանող կամ նրանց հսկողության տակ գտնվող
տարածք` օրենքով սահմանված կարգով քննություն անցկացնելու նպատակով:
է) Ստուգուﬓերի ընթացքում հայտնաբերված ապօրինի ձեռք
բերված կենսառեսուրսների առգրավումը կարևոր երաշխիք է,
որպեսզի կանխվի իրավախախտի կողﬕց դրա իրացումը և
շահույթի ստացումը: Միևնույն ժամանակ ՀՀ օրենսդրությամբ
սահմանվում է ապօրինի ձեռք բերված բնական ռեսուրսների,
ինչպես նաև բնապահպանական օրենսդրության պահանջների
խախտմամբ ձեռք բերված որսի, որսագործիքների, որսի գործիք
համարվող այլ ﬕջոցների առգրավման և տնօրինման որոշակի
կարգ: Գործնականում կարևոր է տեսուչի` առգրավում կատարելու իրավունքը դիտարկել ինչպես վարչական, այնպես էլ քրեադատավարական օրենսդրության համատեքստում114:
Այսպես, ՀՀ ՎԻՎՕ 310-րդ հոդվածը սահմանում է, որ վարչական իրավախախտման գործիք կամ անﬕջական օբյեկտ հան114 Ներկայիս օրենսդրական կարգավորման պայմաններում բնապահպանական
պետական տեսուչի կողﬕց առգրավում կատարելու իրավունքի և դրա
իրացման պրակտիկայի ﬕջև առաջացել է իրավական անջրպետ:
Այսինքն, օրենքով սահմանված բնապահպանական պետական տեսուչի
առգրավում կատարելու իրավունքի իրացուﬓ ապահովված չէ անհրաժեշտ
ﬔխանիզﬓերով:
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դիսացող առարկայի առգրավում* կարող է կատարվել այն դեպքերում, երբ տվյալ վարչական իրավախախտման համար որպես
պատասխանատվության ﬕջոց նախատեսվում է բռնագրավում*:
Նման կարգավորման պայմաններում, հիմք ընդունելով նաև
այն փաստը, որ անտառային օրենսդրությանն առնչվող վարչական իրավախախտուﬓերից և ոչ ﬔկի համար որպես սանկցիա
բռնագրավում չի նախատեսվում, վարչական վարույթի շրջանակներում կատարվող առգրավուﬓ ապօրինի է: Այդուհանդերձ, ձևավորված պրակտիկայի ուժով տեսուչները կատարում
են ստուգուﬓերի ընթացքում ապօրինի ձեռք բերված բնական
ռեսուրսների, բնապահպանական օրենսդրության պահանջների
խախտմամբ ձեռք բերված որսի, որսագործիքների, որսի գործիք համարվող այլ ﬕջոցների առգրավում, ինչի վերաբերյալ
կազմվում է արձանագրություն, որի ﬔկ օրինակը հանձնվում է
ստուգվող սուբյեկտին:
Գործնական կարևոր նշանակություն ունի առգրավման արդյունքում տեսչական մարﬕնների տիրապետության ներքո
հայտնվող բնական ռեսուրսների, բնապահպանական օրենսդրության պահանջների խախտմամբ ձեռք բերված որսի, որսագործիքների, որսի գործիք համարվող այլ ﬕջոցների ճակատագիրը տնօրինելու հարցը: Նշված հարաբերությունների
կարգավորմանն է նվիրված «Ստուգման ժամանակ հայտնաբերված և առգրավված ապօրինի ձեռք բերված բնական ռեսուրսների (ներառյալ` որսի) տնօրինման կարգը հաստատելու մասին» ՀՀ
կառավարության որոշումը115: Մասնավորապես, դատական կարգով բռնագրավված ծառերը, ներառյալ փայտանյութը, աճուրդային կարգով ենթակա են իրացման ՀՀ արդարադատության
նախարարության դատական ակտերի հարկադիր կատարուﬓ
ապահովող ծառայության կողﬕց: Իսկ ﬕնչ իրացումը բնափայտը և այլ բնական ռեսուրսները տեղադրվում են ՀՀ ԲՆ ԲՊՏ-ի
համապատասխան տարածքային ստորաբաժանման տարած115 Ընդունվել է 22.09.2005թ., ուժի ﬔջ է մտել 21.01.2006թ., ՀՀՊՏ 2006.01.11/2(457)
Հոդ. 41:
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ՄԱՍ 2. ԲՆԱՊԱՀՊԱՆԱԿԱՆ ՎԵՐԱՀՍԿՈՂԱՆ ՄԱՍԻՆ ՀՀ ՕՐԵՆՔ

քում կամ դրան փոխարինող շինությունում կամ տեսչության
համապատասխան տարածքային ստորաբաժանման կողﬕց
արձանագրությամբ ի պահ են հանձնվում դրանց պահպանման
համար անհրաժեշտ պայմաններ ունեցող մոտակա կազմակերպության (ԲՀՊՏ-ի, անտառտնտեսության, դենդրոպարկի և այլն)
տնօրինությանը:
Այլ է խնդիրն այն դեպքերում, երբ արարքում հանցագործության հատկանիշների առկայության հիմքով հարուցվում է քրեական գործ, և առգրավումը` որպես քննչական գործողություն,
կատարվում է հետքննության կամ նախաքննության շրջանակներում: Այս դեպքում արդեն առգրավումը կատարվում է ՀՀ քրեական դատավարության օրենսգրքով նախատեսված հետաքննության մարﬕնների կողﬕց ՀՀ քրեական դատավարության
օրենսգրքով116 սահմանված ընթացակարգի պահպանմամբ: ՀՀ
ԲՆ ԲՊՏ-ը հետաքննության մարﬕնների ցանկում չի նշվում:
ը) Բնապահպանական պետական տեսուչի` ստուգվող
սուբյեկտի ներկայացուցչի մասնակցությամբ գրասենյակային,
արտադրական, պահեստային, լաբորատոր և այլ ստորաբաժանուﬓեր ու տարածքներ անարգել մուտք գործելու իրավունքը ևս
պետք է իրացվի ստուգման նպատակների և ստուգման հարցերի
շրջանակներում, որոնք արտացոլվում են ստուգման հրամանում
կամ հանձնարարականում: Ընդ որում, ամրագրելով սույն իրավունքը` օրենսդիրը դրա իրացումը սահմանափակել է օրենքով
նախատեսված դեպքերով: Այսինքն` ﬔկնաբանվող ենթակետի
ձևակերպուﬕց հետևում է, որ բնապահպանական պետական
տեսուչը ստուգվող սուբյեկտի գրասենյակային, արտադրական,
պահեստային, լաբորատոր և այլ ստորաբաժանուﬓեր և տարածքներ կարող է մուտք գործել ոչ թե ելնելով նպատակահարմարությունից, այլ կոնկրետ դեպքերում: Դրանով հանդերձ, ո՛չ
«Բնապահպանական վերահսկողության մասին» ՀՀ օրենքը և
ո՛չ էլ «Հայաստանի Հանրապետությունում ստուգուﬓերի կազմակերպման և անցկացման մասին» ՀՀ օրենքը չեն ամրագրել
116 Ընդունվել է 01.07.1998թ., ուժի ﬔջ է մտել 12.01.1999թ., ՀՀՊՏ 1998.09.21/22(55):
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հիշյալ իրավունքի իրացման դեպքերը, ինչը գործնականում կարող է խոչընդոտներ ստեղծել: Այս առնչությամբ օրենսդրությունը հստակեցման կարիք ունի:
թ) Ստուգուﬓերի ընթացքում մասնագետների և փորձագետների ներգրավման անհրաժեշտություն առաջանում է այն
դեպքում, երբ որոշակի հարցերի պարզաբանման նպատակով
պահանջվում են հատուկ գիտելիքներ և հմտություններ, որոնց
տիրապետում են որոշակի ոլորտում մասնագիտացած անձինք:
Ստուգուﬓերի ընթացքում մասնագետ կամ փորձագետ ներգրավելու վերաբերյալ ստուգում իրականացնող անձը կայացնում է
համապատասխան որոշում: Ընդ որում, կոնկրետ գործով մասնագետ կամ փորձագետ լինելու համար պարտադիր պայման է,
որ տվյալ անձը շահագրգռված չլինի գործի ելքով: Մասնագետը ստուգման արդյունքներով չշահագրգռված այն անձն է, որին
ստուգում իրականացնող անձը նշանակում է իր նախաձեռնությամբ կամ ստուգվող սուբյեկտի ﬕջնորդությամբ` գիտության,
տեխնիկայի, արհեստի բնագավառներում իր մասնագիտական
հմտությունները և գիտելիքներն օգտագործելով աջակցելու
ստուգում իրականացնող սուբյեկտին: Փորձագետը ստուգման
արդյունքներով չշահագրգռված այն անձն է, որին ստուգում
իրականացնող անձի որոշմամբ կամ փորձաքննություն նշանակելու մասին որոշման համաձայն` նշանակում է փորձագիտական հաստատության ղեկավարը` գիտության, տեխնիկայի կամ
արհեստի որևէ բնագավառում իր հատուկ գիտելիքներն օգտագործելով համապատասխան հետազոտությունների հիման վրա
եզրակացություններ տալու համար: Փորձագիտական եզրակացությունը վարչական վարույթի, ինչպես նաև դատական քննության ընթացքում համարվում է ապացուցման աղբյուր:
ժ) Ընդհանրապես հարկադրանքի ﬕջոց ասելով` ընդունված է
հասկանալ ինչպես իրավախախտի նկատմամբ կիրառվող տարատեսակ պատժատեսակները (տվյալ պարագայում, օրինակ`
վարչական տուգանքը), այնպես էլ պետական լիազորված մարﬓի պաշտոնատար անձանց կողﬕց իրենց լիազորություններն
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իրականացնելիս օրենքով սահմանված կարգով կիրառվող ֆիզիկական հարկադրանքի կամ ներգործության ﬕջոցները (օրինակ` ֆիզիկական ուժի գործադրումը): Քանի որ սույն հոդվածի
«դ» ենթակետն արդեն իսկ ամրագրել է տեսուչի` իրավախախտի
նկատմամբ պատժաﬕջոցներ կիրառելու վերաբերյալ որոշում
ընդունելու իրավունքը, ապա ﬔկնաբանվող դրույթի իմաստով
հարկադրանքի ﬕջոց պետք է համարել բնապահպանական պետական տեսուչի կողﬕց ֆիզիկական ուժի և հատուկ ﬕջոցների
կիրառումը, որի կարգը և իրավաչափության պայմանները սահմանվում են «Բնապահպանական վերահսկողության մասին»
ՀՀ օրենքի 18-րդ հոդվածում: Որպես ընդհանուր կանոն պետք է
հիշել, որ հարկադրանքի ﬕջոցի կիրառումը պետք է համաչափ
լինի դրա նպատակին, այսինքն` հարկադրանքի ﬕջոցը պետք
է ընտրվի այնպես, որպեսզի պարտավոր անձի և հանրության
ﬖասները հասցվեն նվազագույնի: Ասվածն արտահայտում է
վարչական իրավունքի համաչափության սկզբունքի էությունը:
Նշված սկզբունքը բաղկացած է երեք տարրերից` պիտանիություն, անհրաժեշտություն և չափավորություն: Օրենքի այն
պահանջը, համաձայն որի գործադրվող ﬕջոցները պետք է լինեն պիտանի, նշանակում է, որ նման ﬕջոցներ գործադրելու
լիազորություն ունեցող անձի հայեցողությանը վերապահված
ﬕ քանի ﬕջոցներից նա պետք է ընտրի այն ﬕջոցը, որով կարող է հասնել այդ նպատակին: Եթե պիտանի ﬕջոցները ﬔկից
ավելին են, ապա դրանցից պետք է ընտրվի տվյալ նպատակին
հասնելու համար անհրաժեշտը, իսկ պիտանի և անհրաժեշտ ﬕջոցներից` այն ﬕջոցը, որն առավել նվազ չափով սահմանափակելով անձի իրավունքները, այդուհանդերձ, թույլ է տալիս հասնել սահմանված նպատակին117:
ժա) Բնապահպանական պետական տեսուչի լիազորությունների իրականացումը կարող է զուգորդվել այնպիսի իրավի117 Տե՛ս Հ.Թովմասյան, Գ.Մուրադյան, Հ.Թորոսյան, Վ.Գրիգորյան, Վ.Պողոսյան,
«Հարցեր և պատասխաններ «Վարչարարության հիմունքների և վարչական
վարույթի մասին» ՀՀ օրենքի վերաբերյալ» (երկրորդ լրամշակված
հրատարակություն), GTZ, Երևան 2007, էջ 31:
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ճակներով, երբ անհրաժեշտություն առաջանա իրավախախտի
ոտնձգություններից պաշտպանել սեփական անձը, կանխել այլ
քաղաքացիների կյանքին և առողջությանը սպառնացող վտանգը, ինչպես նաև իրավախախտի ապօրինի գործողությունները: Դրանից ելնելով` օրենքը տեսուչին իրավունք է վերապահել
օրենքով սահմանված կարգով պահելու, կրելու, օգտագործելու
ծառայողական զենք, զինամթերք, ձեռնաշղթա և կրելու համազգեստ:
ժբ) Ինչպես ամրագրել է «Վարչարարության հիմունքների և վարչական վարույթի մասին» ՀՀ օրենքի 19-րդ հոդվածը,
«Վարչական վարույթը վարչական մարﬓի` վարչական ակտ ընդունելուն ուղղված գործունեությունն է»: Այսինքն, եթե ասվածը տեղայնացնենք քննարկվող դրույթի համար, ապա վարչական իրավախախտման հայտնաբերման պահից իրավախախտի
նկատմամբ սկսված կհամարվի վարչական վարույթ, որի նպատակն է իրավախախտի նկատմամբ կայացնել համապատասխան վարչական ակտ (որոշում)՝ վերջինիս պատասխանատվության ենթարկելու նպատակով:
Վարչական վարույթը կազմված է ﬕմյանց հետ փոխկապակցված հետևյալ փուլերից` հարուցման փուլ (հարուցվում է անձանց
դիմուﬓերի հիման վրա կամ վարչական մարﬓի նախաձեռնությամբ), ընթացիկ փուլ (քննվում է վարչական գործը և իրականացվում են քննության հետ կապված այլ գործառույթներ), եզրափակիչ փուլ (ընդունվում է վարչական ակտ):
ժգ) Տնտեսվարողներին լիցենզիայի, արտոնագրերի, թույլտվությունների տրամադրումը, վերջիններիս հետ պայմանագրերի կնքուﬓ առնչվում են բնական պաշարների կառավարման ոլորտին և անտառային օրենսդրության բնագավառում
դրանք կենտրոնացված են ՀՀ կառավարությունում, ՀՀ ԲՆ-ում և
ՀՀ ԳՆ «Հայանտառ» ՊՈԱԿ-ում, իսկ ԲՊՏ-ը վերահսկողություն է
իրականացնում հիշյալ հարաբերությունների օրինականության
նկատմամբ: Բնականաբար, տնտեսվարողին լիցենզիա, արտոնագիր կամ թույլտվություն տրամադրած կամ վերջիններիս հետ

220

ՄԱՍ 2. ԲՆԱՊԱՀՊԱՆԱԿԱՆ ՎԵՐԱՀՍԿՈՂԱՆ ՄԱՍԻՆ ՀՀ ՕՐԵՆՔ

պայմանագիր կնքած մարﬕնն է իրավասու՝ օրենքով սահմանված հիմքերի առկայության դեպքում, ուժը կորցրած ճանաչել
լիցենզիան և թույլտվությունը կամ կասեցնել դրանց գործողության ժաﬔկտը, զրկել արտոնագրից կամ լուծել պայմանագիրը:
Ուստիև, ստուգուﬓերի արդյունքում հիշյալ գործողությունների
կատարման հիմքեր հայտնաբերելու դեպքում բնապահպանական պետական տեսուչը ﬕջնորդությամբ118 համապատասխան
տեղեկատվություն է ներկայացնում լիազոր մարﬓին, ինչը հիմք
է տնտեսվարողին տրամադրված լիցենզիան, թույլտվությունը,
արտոնագիրը ուժը կորցրած ճանաչելու կամ դրանց գործողությունը կասեցնելու համար: Լիցենզիան, թույլտվությունը, արտոնագիրը համարվում են ուժը կորցրած կամ դրանց գործողությունը կասեցված ﬕայն լիազոր մարﬓի կողﬕց համապատասխան
որոշում ընդունելու պահից:
ժդ) Ստուգուﬓերի արդյունքներով բնապահպանական և բնօգտագործման վճարի օբյեկտ համարվող փաստացի ծավալների
չափագրման և չհաշվարկված վճարների վերաբերյալ կազմված
ակտը հիմք է իրավախախտի նկատմամբ պատասխանատվության համապատասխան ﬕջոցներ կիրառելու մասին որոշման
կայացման համար, մասնավորապես` պարտավորեցնելու վերջինիս վճարելու բնապահպանական և բնօգտագործման վճար
փաստացի ծավալների համար (իրավախախտի պարտավորությունն է պետական բյուջեի նկատմամբ), ինչպես նաև վարչական տուգանք վճարման ժամկետի բացթողնման համար: Նշենք,
որ ստուգման ակտն ինքնին դեռևս հիմք չէ ստուգվող սուբյեկտի
նկատմամբ պատասխանատվության ﬕջոց կիրառելու համար:
Ստուգման ակտն ունի հետևյալ բովանդակությունը. դրա118 Թեև օրենսդրությամբ չի նախատեսվում տեսուչի կողﬕց իրավասու մարﬓին
ներկայացվող ﬕջնորդության բովանդակությունը, այդուհանդերձ, համապատասխան որոշում ընդունելու համար անհրաժեշտ տեղեկատվության
ապահովման նկատառուﬕց ելնելով, նպատակահարմար է ﬕջնորդության
հետ ﬕասին պետական լիազորված մարﬕն ներկայացնել նաև ստուգման
ընթացքում կազմված արձանագրությունների և ստուգման ակտի պատճենները, որոնցում նկարագրված են հայտնաբերված խախտուﬓերը և
դրանց փաստական հանգամանքները:
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նում պետք է արտացոլվի ստուգման ակտի հերթական համարը, կազմման ամսաթիվը և վայրը, ստուգուﬓ իրականացնող
տեսուչի անունը, ազգանունը և պաշտոնը, ստուգվող սուբյեկտի
անվանումը, նշում ստուգման հրամանի կամ հանձնարարագրի
վերաբերյալ, որի հիման վրա անցկացվել է ստուգումը, ստուգմամբ ընդգրկված ժամանակահատվածը և ստուգման նպատակը: Ակտում պետք է շարադրվի հայտնաբերված խախտման
նկարագիրը, հիշատակվեն այն իրավական նորﬔրը, որոնց
պահանջները խախտվել են, նշվեն իրավախախտի նկատմամբ
պատասխանատվության կիրառման իրավական հիմքերը: Անհրաժեշտության դեպքում ստուգման ակտում ներառվում են
նաև ստուգվող սուբյեկտի ներկայացուցիչների բացատրությունները, նրանց տարաձայնությունները, եթե այդպիսիք առկա են:
Ստուգման ակտում նշվում է նաև դրան կցվող փաստաթղթերի
ցանկը: Ստուգման ակտի ﬔկ օրինակը հանձնվում է ստուգվող
սուբյեկտի ներկայացուցչին:
ժե) Վարչական պատասխանատվության ﬕջոցները սովորաբար կիրառվում են արտադատական կարգով, ինչը թույլ է տալիս
խուսափել հաճախ ժամանակատար և ծախսատար դատական
ընթացակարգերից: Սակայն իրավախախտի կողﬕց սահմանված վարչական տուգանքը ժամանակին չվճարելու, պետական
բյուջեի նկատմամբ պարտադիր վճարների գծով պարտավորությունները չկատարելու կամ տեսուչի օրինական գործողությունների կատարմանը խոչընդոտելու դեպքում օրենքը բնապահպանական պետական տեսուչին իրավունք է վերապահում
դիﬔլու դատարան: Տնտեսվարող սուբյեկտների և ԲՊՏ-ի ﬕջև
ստուգուﬓերի անցկացման կամ դրա առանձին բաղադրիչների
կապակցությամբ ծագած վեճերը քննում է ՀՀ վարչական դատարանը` ՀՀ վարչական դատավարության օրենսգրքով119 սահմանված կարգով:

119 Ընդունվել է 28.11.2007թ., ուժի ﬔջ է մտել 01.01.2008թ., ՀՀՊՏ 2007.12.19/64(588)
Հոդ. 1300:
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ժզ) Բնապահպանական պետական տեսուչը ստուգուﬓեր
իրականացնելիս ստուգվող սուբյեկտի գործունեության ﬔջ կարող է հայտնաբերել հանցագործության հատկանիշներ, որոնց
վերաբերյալ պարտավոր է հաղորդում ներկայացնել հետաքննության մարﬓին, քննիչին, դատախազին: Հանցագործության
մասին հաղորդումը` համաձայն ՀՀ քրեական դատավարության
օրենսգրքի 176-րդ հոդվածի 1-ին կետի, հիմք է քրեական գործ
հարուցելու համար:
Պետք է նշել, որ օրենքով որևէ պահանջ չի ներկայացվում
հանցագործության մասին հաղորդման բովանդակությանը,
ձևին (գրավոր կամ բանավոր) և ներկայացման ժամկետներին:
Օրենսդրության ընդհանուր սկզբունքներից ելնելով` կարելի
է եզրակացնել, որ հանցագործության մասին հաղորդման ﬔջ
պետք է նկարագրված լինեն այն փաստական հանգամանքները, որոնք հիմք են հանդիսացել ենթադրելու հանցագործության
փաստի առկայության մասին, հաղորդում ներկայացնողի անունը, ազգանունը և պաշտոնը: Հանցագործության մասին հաղորդումը կարող է լինել ինչպես գրավոր, այնպես էլ բանավոր, քանի որ դրա ձևին օրենսդրությամբ որևէ պարտադիր պահանջ
չի ներկայացվում: Ինչ վերաբերում է հանցագործության մասին
հաղորդում ներկայացնելու ժամկետներին, ապա դրանք պետք
է լինեն հնարավորինս սեղմ, ինչը թույլ կտա քրեական հետապնդում իրականացնող մարﬓին առավել արդյունավետ կերպով բացահայտել հանցագործությունը, հայտնաբերել հանցանք
կատարած անձանց և կանխել կամ նվազագույնի հասցնել հանցագործությամբ պատճառված ﬖասները:
2. Պետական կառավարման գործառույթների հստակ բաշխուﬓ իշխանության մարﬕնների ﬕջև կարևոր նախապայման
է կառավարման արդյունավետության ապահովման համար: Այդ
իսկ պատճառով օրենքն արգելում է բնապահպանական պետական տեսուչի լիազորությունների իրականացուﬓ այլ պետական
մարﬕնների կամ պաշտոնատար անձանց կողﬕց: Այդուհանդերձ, նկատի ունենալով, որ ՏԻՄ-երի կողﬕց պատվիրակված
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լիազորությունների իրականացումը կարող է պակաս ծախսատար և առավել արդյունավետ լինել, յուրաքանչյուր դեպքում
ՀՀ կառավարության որոշմամբ հաստատված ֆինանսավորման
շրջանակներում ՏԻՄ-երը կարող են ԲՎ ոլորտում իրականացնել
բնապահպանական պետական տեսուչին վերապահված որոշակի լիազորություններ: Մանրամասն տե՛ս ՀՀ ԱՕ 9-րդ հոդվածի
ﬔկնաբանության շրջանակներում:
3. ԲՊՏ-ի` օրենքով նախատեսված այլ իրավասություններ ունենալու մասին դրույթի բովանդակությունը պետք է ընկալել`
ելնելով այդ մարﬓի նպատակներից և խնդիրներից: Այսինքն,
աﬔն դեպքում տեսչությանը օրենքով վերապահվող իրավասությունները չպետք է դուրս գան այդ մարﬓի կողﬕց իրականացվող տեսչական (վերահսկողական) գործունեության շրջանակներից:
Ներկայումս ԲՊՏ-ին օրենքով այլ իրավասություններ վերապահված չեն:
Հոդված 13. Բնապահպանական պետական տեսուչի
պարտականությունները
1. Բնապահպանական պետական տեսուչը պարտավոր է`
ա) օրենքներով և իրավական այլ ակտերով սահմանված
իրավասությունների սահմաններում ապահովել Հայաստանի Հանրապետության Սահմանադրության, օրենքների
և իրավական այլ ակտերի պահանջների կատարումը.
բ) օրենքներով և իրավական այլ ակտերով սահմանված
իրավասությունների սահմաններում ապահովել քաղաքացիների իրավունքների և օրինական շահերի պաշտպանումը.
գ) օրենքներով և իրավական այլ ակտերով սահմանված
իրավասությունների սահմաններում ուսուﬓասիրել քաղաքացիների, կազմակերպությունների, պետական և տեղական ինքնակառավարման մարﬕնների բողոքներն ու
դիմուﬓերը և դրանց ընթացք տալ.
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դ) բնապահպանական օրենսդրության և դրան համապատասխան ընդունված իրավական ակտերի դրույթների
կիրառման վերաբերյալ իրականացնել բացատրական աշխատանքներ.
ե) ապահովել առգրավված բնական ռեսուրսների, որսի, որսագործիքների և որսի գործիք համարվող այլ ﬕջոցների`
սույն օրենքով և իրավական այլ ակտերով սահմանված
տնօրինման կարգի պահպանումը.
զ) արձանագրել բնապահպանական օրենսդրության խախտման դեպքերը և իր իրավասության սահմաններում տալ
համապատասխան ընթացք.
է) իրականացնել անկողﬓակալ վերահսկողություն բնապահպանական օրենսդրության պահանջների կատարման
նկատմամբ.
ը) բնապահպանական օրենսդրության խախտում հայտնաբերելիս օրենքով սահմանված դեպքերում և կարգով անցկացնել քննություն.
թ) հանցագործության հատկանիշներով բնապահպանական օրենսդրության խախտման դեպքերի մասին իրազեկել իրավապահ մարﬕններին:
2. Բնապահպանական պետական տեսուչն իր պարտականությունների կատարման ընթացքում առաջնորդվում է սույն օրենքով, Հայաստանի Հանրապետության օրենքներով, իրավական
այլ ակտերով և լիազոր մարﬓի սահմանած ﬔթոդական ցուցուﬓերով ու հրահանգներով:
Մեկնաբանություն
1. Բնապահպանական պետական տեսուչի պարտականությունների բովանդակությունը պետք է ընկալել վերահսկողության
հարաբերությունների լույսի ներքո` «Հայաստանի Հանրապետությունում ստուգուﬓերի կազմակերպման և անցկացման մասին»
ՀՀ օրենքի պահանջներին համապատասխան: Մանրամասն տե՛ս
«Բնապահպանական վերահսկողության մասին» ՀՀ օրենքի 12-րդ
հոդվածի ﬔկնաբանության սկզբում բերվող պարզաբանումը:
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ա) Բնապահպանական պետական տեսուչի կողﬕց իրականացվող վերահսկողության վերջնական և հիﬓական նպատակը ՀՀ Սահմանադրության, օրենքների և իրավական այլ ակտերի պահանջների կատարուﬓ ապահովելն է, այլ կերպ ասած`
բնօգտագործման և շրջակա ﬕջավայրի պահպանության ոլորտում իրավակարգի ապահովումը: Միևնույն ժամանակ տեսուչը
օրենսդրության պահանջների պահպանությունն ապահովելիս
իրավունք չունի դուրս գալու օրենքով իրեն վերապահված իրավասությունների շրջանակից:

 Օրինակ՝ ստուգուﬓերի ընթացքում պարզելու համար, թե արդյոք
ստուգվող սուբյեկտի կողﬕց հաշվարկված և վճարված բնօգտագործման վճարի չափը համապատասխանում է փաստացի ծավալներին, տեսուչն իրավունք ունի պահանջելու անհրաժեշտ փաստաթղթեր, կատարելու չափագրուﬓեր: Միևնույն ժամանակ նա
իրավունք չունի պետական բյուջեի հանդեպ ստուգվող սուբյեկտի
պարտավորությունների կատարուﬓ ապահովելու նպատակով արգելանքի վերցնել վերջինիս սեփականությունը հանդիսացող գույքը:

բ) Վերահսկողության հարաբերություններում բնապահպանական պետական տեսուչի կողﬕց իրականացվող բոլոր
գործողությունները վերջին հաշվով ուղղված են հանրային
շահերի պաշտպանությանը և, մասնավորապես, յուրաքանչյուրի` առողջ և բարենպաստ շրջակա ﬕջավայրում ապրելու
սահմանադրական իրավունքի երաշխավորմանը: Ստուգումների ընթացքում բնապահպանական պետական տեսուչի կողﬕց կատարվող որոշ գործողություններ (ֆիզիկական ուժի
կամ հատուկ ﬕջոցների գործադրումը, ձեռնաշղթայի օգտագործումը և այլն) ուղղակիորեն կարող են սահմանափակել
առանձին անձանց իրավունքները: Սակայն, հիմք ընդունելով
հարկադրանքի կիրառման համաչափության սկզբունքը, դա չի
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կարող ﬔկնաբանվել որպես քաղաքացիների իրավունքների
խախտում, քանի որ բոլոր դեպքերում իրավունքների սահմանափակումը կատարվում է առավել բարձր արժեքների պահպանության նպատակով:
գ) ԲՊՏ-ի կողﬕց առանձնահատուկ դեպքերում ստուգում
սկսելու հիմք են պետական կառավարման և տեղական ինքնակառավարման մարﬕնների հաղորդուﬓերը, քաղաքացիների և
կազմակերպությունների դիմում-բողոքներն ու հաղորդուﬓերը,
որոնք տեղեկություններ են պարունակում իրավախախտուﬓերի
կամ դրանց սպառնալիքի վերաբերյալ: Բնականաբար, ցանկացած հաղորդում չէ, որ կարող է հիմք ծառայել ստուգում իրականացնելու համար. այն առնվազն պետք է տեղեկություն պարունակի իրավախախտման փաստի և հաղորդում ներկայացնողին
հայտնի հանգամանքների վերաբերյալ: Գործնականում առավել
հաճախ անտառային օրենսդրության խախտման դեպքեր հայտնաբերվում են անտառապահների կողﬕց, ովքեր պարտավոր
են իրավախախտման փաստի վերաբերյալ հաղորդում ներկայացնել ԲՊՏ-ի տարածքային ստորաբաժանում:
Հավելենք, որ ԲՊՏ-ին կարող են հասցեագրվել բողոքներ տեսուչների առանձին գործողությունների կամ անգործության վերաբերյալ, կամ կարող է վերադասության կարգով բողոքարկվել
տեսուչի ընդունած վարչական ակտը, որոնք ևս պետք է ուսումնասիրվեն, իսկ անհրաժեշտության դեպքում հարուցվի վարչական վարույթ:
Առանձին դեպքերում ԲՊՏ-ին կարող են ուղղվել նաև հարցուﬓեր տեղեկատվություն ստանալու պահանջով, որոնք պետք
է համապատասխան ընթացք ստանան «Տեղեկատվության ազատության մասին» ՀՀ օրենքով սահմանված կարգով:
դ) Բնապահպանական օրենսդրության խախտուﬓերը վերացնելու, ինչպես նաև ապագայում դրանք կանխարգելելու
տեսանկյունից կարևոր նշանակություն ունի տնտեսվարողին
օրենսդրության պահանջների վերաբերյալ իրազեկելը, ինչը
բնապահպանական պետական տեսուչը պարտավոր է կատա-
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րել ստուգուﬓերի կամ ուսուﬓասիրությունների ընթացքում՝
համապատասխան բացատրական աշխատանքների ﬕջոցով:
Բացատրական աշխատանքները տարվում են հանդիպուﬓերի,
խորհրդակցությունների կամ կապի ﬕջոցներով, ինչպես ուսումնասիրությունների, այնպես էլ ստուգվող սուբյեկտում ստուգումների անցկացման ընթացքում: Բացատրական աշխատանքների
արդյունքում տնտեսվարողի նկատմամբ պատասխանատվության ﬕջոցներ կիրառվել չեն կարող. դրանք կոչված են աջակցելու վերջինիս գործունեությանը:
ե) Տե՛ս «Բնապահպանական վերահսկողության մասին» ՀՀ օրենքի 12-րդ հոդվածի «է» ենթակետի ﬔկնաբանությունը:
զ) Ստուգուﬓերի արդյունքում բնապահպանական օրենսդրության խախտման դեպքեր հայտնաբերելիս դրանք սահմանված կարգով արձանագրվում և արտացոլվում են ստուգման
արդյունքներն ամփոփող համապատասխան փաստաթղթում`
տեղեկանքում կամ ստուգման ակտում: Վերջինի հիման վրա
ընդունվում է համապատասխան որոշում՝ անձի նկատմամբ
պատասխանատվության ﬕջոց կիրառելու վերաբերյալ: Վարչական ակտի ընդունուﬕց հետո տեսուչը հսկողություն է իրականացնում, որպեսզի ժամանակին կատարվեն դրանում նշված
պահանջները և հանձնարարականները:
է) Անկողﬓակալ վերահսկողություն իրականացնելու պարտականությունը բխում է օրինականության սկզբունքի էությունից: «Անկողﬓակալ վերահսկողությունը» ենթադրում է բնապահպանական պետական տեսուչի կողﬕց վերահսկողության
սկզբունքներին համապատասխան օրենքով սահմանված իրավունքների և պարտականությունների պատշաճ իրականացում:
Այլ կերպ ասած, վերահսկողություն իրականացնելիս տեսուչը
չպետք է ﬕևնույն հանգամանքներում տարբերակված մոտեցում
դրսևորի տարբեր տնտեսվարողների նկատմամբ կամ կանխակալ «դրական» կամ «բացասական» վերաբերմունք ունենա
ստուգվող սուբյեկտի հանդեպ: Տեսուչի կողﬕց իր իրավասությունների շրջանակներում գործողությունների կատարումը և
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որոշուﬓերի կայացումը պետք է լինեն արդարացի և հիﬓավորված: Ըստ էության, վերահսկողության անկողﬓակալությունը
հանդես է գալիս ոչ թե որպես տեսուչի պարտականություն, այլ
սկզբունք:
ը) Վարչական վարույթի շրջանակներում բնապահպանական
օրենսդրության խախտում հայտնաբերելու դեպքում տեսուչն
անցկացնում է քննություն, որի նպատակն է պարզել իրավախախտման հանգամանքները, վեր հանել օբյեկտիվ ճշմարտությունը և օրենքով սահմանված կարգով պատասխանատվության ﬕջոցներ կիրառել իրավախախտի նկատմամբ: Այդ
իսկ պատճառով տեսուչն իր իրավասության շրջանակներում
իրականացնում է գործի լրիվ, բազմակողմանի և օբյեկտիվ քննություն: Գործի քննության ընթացքում տեսուչն իրավունք ունի կատարելու անհրաժեշտ գործողություններ` լսել վարույթի
մասնակիցներին, ուսուﬓասիրել ներկայացված ապացույցները, լուծել ներկայացված ﬕջնորդությունները, ներգրավել
մասնագետի և փորձագետի և այլն: Վարչական պատասխանատվության ենթարկվող անձին պարզաբանվում է, որ նա
իրավունք ունի ծանոթանալ գործի բոլոր նյութերին, պահանջել
ներակայացնելու լրացուցիչ ապացույցներ և կատարել լրացուցիչ ստուգուﬓեր, կանչել վկաների և այլն: Գործը քննող տեսուչը պարտավոր է հանգամանորեն վերլուծել գործին առնչվող
բոլոր հանգամանքները, մասնավորապես՝ պարզել, թե արդյո՞ք
կատարվել է արարքը, ﬔղավո՞ր է արդյոք անձն այդ արարքի
կատարման ﬔջ, ենթակա՞ է արդյոք նա պատասխանատվության, պատճառվե՞լ է արդյոք նյութական ﬖաս, որո՞նք են ﬔղմացնող և ծանրացնող հանգամանքները, իրավախախտման
պատճառներն ու դրանց կատարմանը նպաստող պայմանները,
չկա՞ն արդյոք հիմքեր անձին վարչական պատասխանատվությունից ազատելու համար:
Վարչական գործի վարույթն ավարտվում է՝ վարչական
իրավախախտման վերաբերյալ որոշում կայացնելով: Դրանում ներկայացվում է վարչական պատասխանատվության
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ենթարկվող անձի կատարած արարքը, հաստատվում է նրա
ﬔղավորությունը կամ անﬔղությունը և որոշվում է ներգործության (պատասխանատվության) ﬕջոցը և չափը:
թ) Տե՛ս «Բնապահպանական վերահսկողության մասին» ՀՀ օրենքի 12-րդ հոդվածի «ժզ» ենթակետի ﬔկնաբանությունը:
2. Բնապահպանական պետական տեսուչը, գործելով օրենքով սահմանված իր իրավասությունների շրջանակներում, պաշտոնական լիազորություններն իրականացնելիս առնչվում է
բազմաթիվ խնդիրների, որոնց կարգավորումը պահանջում է
մասնագիտական մոտեցում: Օրենքը, սահմանելով տեսուչի իրավունքների և պարտականությունների շրջանակը, չի մանրամասնում դրանց իրականացման համար անհրաժեշտ ﬔթոդական
ուղղությունները և ցուցուﬓերը: Նշվածներն ամրագրվում են ՀՀ
կառավարության որոշուﬓերում (օրինակ` ՀՀ կառավարության
որոշումը «Ստուգման ժամանակ հայտնաբերված և առգրավված
ապօրինի ձեռք բերված բնական ռեսուրսների (ներառյալ` որսի)
տնօրինման կարգը հաստատելու մասին»), ինչպես նաև ՀՀ ԲՆ
և ՀՀ ԳՆ գերատեսչական նորմատիվ ակտերում (օրինակ` ՀՀ
գյուղատնտեսության նախարարի հրամանը «Անտառային հողերի վարձակալության պայմանագրի օրինակելի ձևը հաստատելու մասին»):
Հոդված 22. Բնապահպանական վերահսկողության
հիﬓական ուղղությունները
1. Ստուգվող սուբյեկտում բնապահպանական վերահսկողությունն իրականացվում է բնապահպանական օրենսդրությամբ
սահմանված նորﬔրի կատարման նկատմամբ հետևյալ ուղղություններով.
3) հողերի պահպանություն՝
գ) բնապահպանական, ներառյալ՝ բնության հատուկ պահպանվող տարածքների, ընդերքօգտագործման համար
տրամադրված հողերի, անտառային և ջրային հողերի
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օգտագործման համար սահմանված բնապահպանական
սահմանափակուﬓերի ու նորﬔրի պահպանումը,
դ) բնապահպանական, ջրային, անտառային ֆոնդի հողերի, ընդերքի օգտագործման համար տրամադրված հողերի նպատակային ու գործառնական նշանակության օգտագործման, ինչպես նաև այդ հողերի սանիտարական
և պահպանական գոտիների (բացառությամբ ջրային համակարգերի սանիտարական պահպանման և անօտարելի
գոտիների) համար հողաշինարարական, անտառաշինական, քաղաքաշինական փաստաթղթերով և հողերի գոտիավորման ու օգտագործման սխեմաներով սահմանված
նորﬔրի պահպանումը.
5) կենդանական և բուսական աշխարհի օգտագործում և
պահպանություն՝
ժա) անտառներում ծառերի, թփերի, մատղաշի և մշակաբույսերի պահպանման, ծառերի ու թփերի հատման կանոնների
պահպանումը,
ժբ) անտառները արտադրական և կենցաղային կեղտաջրերով, արդյունաբերական արտանետուﬓերով, քիﬕական
նյութերով և թափոններով աղտոտումը կանխարգելող
սահմանափակուﬓերի պահպանումը,
ժգ) անտառային ֆոնդի տարածքներում խոտհնձի, անասունների արածեցման, խոտհարքների և արոտահանդակների
օգտագործման կանոնների պահպանումը,
ժդ) անտառաշինական փաստաթղթերի համապատասխան
անտառավերականգնման և այլ աշխատանքների կատարումը:
Մեկնաբանություն
Ելնելով Ուղեցույցի նպատակներից` սույն հոդվածի ﬔկնաբանության շրջանակներում դրա մասերն ու ենթակետերը չեն առանձնացվում: Ստորև շարադրված են վերահսկողության սահմանված ուղղությունների շրջանակներում ստուգուﬓերի և ուսուﬓասիրությունների
իրականացման հիﬓական մոտեցուﬓերը:
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Ամրագրելով ԲՎ իրականացնելու հիﬓական ձևերը (ստուգուﬓեր և ուսուﬓասիրություններ) և բնապահպանական պետական տեսուչին վերապահելով դրանց իրականացման համար
անհրաժեշտ լիազորություններ` օրենքն ըստ ոլորտների սահմանել է նաև ԲՎ հիﬓական ուղղությունները, որոնց շրջանակներում իրականացվու մ են ինչպես ստուգուﬓերը, այնպես էլ ուսուﬓասիրությունները:
Ինչպես արդեն նշվել է, պետական տեսուչը ստուգուﬓեր
իրականացնում է ստուգման հրամանի կամ ստուգման հանձնարարագրի հիման վրա, որում պետք է նշված լինեն ստուգման նպատակը և ստուգման հարցերը: Բնականաբար, դրանք
պետք է համապատասխանեն սույն հոդվածով սահմանված
ուղղություններին: Ասվածը, սակայն, չի նշանակում, որ ստուգման հանձնարարականում նշված խնդիրները պետք է կրկնեն
այս հոդվածում նշված ուղղությունները: Ստուգման խնդիրները պետք է ձևակերպված լինեն ստուգման ուղղությունների շրջանակներում: Ընդ որում, ﬕևնույն ստուգման հրամանում կամ
հանձնարարագրում կարող են նշված լինել ﬔկից ավելի խնդիրներ, որոնք կարող են ներառված լինել ստուգման տարբեր
ուղղություններում:
 Օրինակ՝ ստուգման հրամանում կամ հանձնարարագրում որպես
խնդիր կարող է ձևակերպված լինել`
1. պարզել, թե արդյո՞ք տնտեսվարողի կողﬕց պահպանվել են ծառերի հատման և բնափայտի մթերման կանոնները (ընդգրկված է
22-րդ հոդվածի 5-րդ հոդվածի 5-րդ մասի «ժա» ենթակետում),
2. պարզել, թե արդյո՞ք անտառօգտագործողի կողﬕց պահպանվում
են խոտհարքների և արոտների օգտագործման կանոնները (ընդգրկված է 22-րդ հոդվածի 5-րդ հոդվածի 5-րդ մասի «ժգ» ենթակետում):
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«Բնապահպանական վերահսկողության մասին» ՀՀ օրենքի
22-րդ հոդվածի վերտառության ﬔջ նշվում է վերահսկողության
հիﬓական ուղղությունների մասին, ինչից կարելի է ենթադրել,
որ վերահսկողություն կարող է իրականացվել նաև այլ ուղղություններով: Սակայն քննարկվող հոդվածում վերհսկողության
ուղղությունների ցանկը սպառիչ է: Այսինքն, բացի սույն հոդվածում նշված ուղղություններից, բնապահպանական պետական
տեսուչն այլ ուղղությամբ վերահսկողություն իրականացնելու
իրավունք չունի:
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ՎԱՐՉԱԿԱՆ
ԻՐԱՎԱԽԱԽՏ ՄՆԵՐԻ
ՎԵՐԱԲԵՐՅԱԼ ՀՀ
ՕՐԵՆՍԳԻՐՔ

Վար չական իրա վախախ տում ների մա սին օ րե նսդ րու թյունն
ընդգրկում է այն նորմա տիվ-իրավական ակտե րի ամ բող ջությունը, ո րոնցում ամ րա գրված են վար չա կան զան ցակազմեր և
պա տասխանատվու թյուն սահմա նող նորմեր: ՀՀ ան տառային
օրե նսդ րության ո լորտի խախտում ների համար վար չա կան պատասխանատվություն նախա տեսող մի ակ ի րավա կան ակ տը ՀՀ
ՎԻՎՕ-ն է: Դրա 6-րդ (« Սեփա կա նության դեմ ոտնձգող ի րավախախտում ներ») և 7-րդ («Վար չական իրավախախ տում ներ
հողօգտագո րծման, գե ո դե զիայի և քար տեզագ րության, շր ջակա
բնական միջավայ րի, պատմու թյան և կուլտու րայի հուշար ձաննե րի պահպանության բնագա վա ռում») գլուխնե րում ընդգրկ ված
են շուրջ եր կու տաս նյակ զանցա կազմեր, որոն ցով նախատեսված իրավա խախտում ներն ուղղա կիո րեն կամ ա նուղղա կի ո րեն
առնչվում են անտառների կամ անտառային հողե րի օգտագործման և պահպանու թյան բնա գա վա ռին: Նշված ոլորտի ի րա վախախ տում ների համար որպես վար չական պատաս խանատվության (տույժի) միջոց նա խա տեսված է վարչա կան տու գա նք:
Վարչական պա տասխա նատ վության հիմք է վար չական ի րավախախ տումը (զանցանքը):
Սույն պարզաբանման շրջանակներում հարկ ենք համարում անդրադառնալ ﬕ շարք հասկացությունների, որոնք առանցքային նշա-
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նակություն ունեն բոլոր զանցակազﬔրի ﬔկնաբանության տեսանկյունից:
Վարչական իրավախախտում (զանցանք) համարվող արարքները ՀՀ ՎԻՎՕ-ում նախատեսված են զանցակազﬕ ձևով, որն այս
կամ այն իրավախախտման` օրենքով ամրագրված հատկանիշների
համակարգ է և թույլ է տալիս արարքը (գործողությունը կամ անգործությունը) որակել որպես վարչական իրավախախտում և կիրառել
պատասխանատվության ﬕջոցներ: Սույն մասում ներառված հոդվածների ﬔկնաբանությունները ներկայացված են ըստ զանցակազﬕ տարրերի, ինչն ավելի դյուրին կդարձնի Ուղեցույցի հետ աշխատանքը:
Զանցակազﬕ տարրերն են.
օբյեկտը. վարչական իրավախախտուﬓերի օբյեկտ են համարվում օրենքով պաշտպանվող այն հասարակական հարաբերությունները (օրինակ` պետական կամ հասարակական կարգը, սեփականության հարաբերությունները, կառավարման սահմանված կարգը),
որոնց դեմ ոտնձգում է իրավախախտը,
օբյեկտիվ կողմը. վարչական զանցանքի օբյեկտիվ կողմը արարքի արտաքին կողմը (դրսևորումը) բնութագրող վարչական իրավունքի նորﬔրով նախատեսված հատկանիշների համակարգ է:
Օբյեկտիվ կողﬕ հիﬓական հատկանիշներն են` արարքների հանրային վտանգավորությունը, հակաիրավականությունը, արարքի և
հետևանքների ﬕջև պատճառական կապը: Ելնելով զանցակազﬕ
առանձնահատկություններից` օբյեկտիվ կողﬕ հատկանիշներ կարող են լինել նաև արարքի կատարման եղանակը, ժամանակը, վայրը և այլն,
սուբյեկտը. զանցանքի սուբյեկտն այն անձն է, ով կատարել է
օրենքով նախատեսված վարչական իրավախախտում: ՀՀ ՎԻՎՕ-ն
որպես սուբյեկտ ճանաչում է ﬕնչև իրավախախտումը կատարելու
պահը տասնվեց տարին լրացած քաղաքացիներին և պաշտոնատար
անձանց: Ընդ որում, պաշտոնատար անձինք ենթակա են վարչական պատասխանատվության ﬕայն այնպիսի իրավախախտումների համար, որոնք կապված են կառավարման կարգի, պետական
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ու հասարակական կարգի, բնության, բնակչության առողջության
պահպանության ոլորտում սահմանված կանոնների խախտման
հետ, որոնց պահպանումը մտնում է նրանց պաշտոնեական պարտականությունների ﬔջ: Այսինքն, եթե պաշտոնատար անձը թույլ է
տվել որոշակի կանոնների խախտում, որոնք չեն առնչվում իր պաշտոնեական պարտականությունների կատարմանը, ապա նա պատասխանատվության կենթարկվի որպես քաղաքացի: ՀՀ ՎԻՎՕ-ն
իրավաբանական անձանց չի ճանաչում որպես զանցանքի սուբյեկտ,
հետևաբար և՝ դրանց նկատմամբ չի կարող կիրառվել վարչական
տույժի որևէ տեսակ,
սուբյեկտիվ կողմը. զանցանքի սուբյեկտիվ կողﬓ անձի հոգեբանական վերաբերմունքն է արարքի նկատմամբ: Սուբյեկտիվ կողﬕ կենտրոնական տարրը ﬔղքն է, որը կարող է դրսևորվել ինչպես
դիտավորության, այնպես էլ անզգուշության ձևով:
Զանցակազﬕ վերոհիշյալ չորս տարրերը կայուն են և կազմում
են օրգանական ﬕասնություն: Արարքում դրանցից որևէ ﬔկի բացակայությունն ինքնաբերաբար բացառում է զանցանքի առկայությունը, հետևաբար և՝ վարչական պատասխանատվությունը120: Այսինքն, նշված տարրերից յուրաքանչյուրը բավարար է, իսկ բոլորը
ﬕասին` պարտադիր արարքը որպես զանցանք որակելու և անձի
նկատմամբ վարչական պատասխանատվության ﬕջոց կիրառելու
համար:
Վարչական իրավախախտման հատկանիշներով վարչական
վարույթ հարուցելու և արտադատական կարգով վարչական գործը
քննելու լիազորությամբ օժտված են բնապահպանական պետական
տեսուչը, ինչպես նաև համայնքի ղեկավարը: Վերջինս, հարուցելով
վարչական վարույթ և քննելով վարչական գործը, իրականացնում է
պետության պատվիրակված լիազորություն:
Արտադատական կարգով անձը կարող է վարչական պատասխանատվության ենթարկվել բացառապես իրավասու պետական
մարﬓի վարչական ակտի հիման վրա: Դատական կարգով վար120 Տե´ս Գ.Դանիելյան, Վարչական պատասխանատվություն (ուսուﬓական ձեռնարկ), «Լույս» հրատ., Եր. 2002, էջ 57:
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չական պատասխանատվության ﬕջոց կարող է կիրառվել օրենքով
նախատեսված դեպքերում:
Հարկ է նշել, որ ՀՀ ՎԻՎՕ-ով սահմանված վարչական տուգանքները, ի հաﬔմատ անտառային օրենսդրության խախտման արդյունքում եկամուտներ ստանալու հնարավորության, չնչին գումար են
կազմում (խախտվում է պատասխանատվության համարժեքության
սկզբունքը), և իրավախախտները հաճախ գերադասում են վճարել
տուգանք և շարունակել անօրինական գործունեությունը: Նման պայմաններում նվազում է վարչական պատասխանատվության արդյունավետությունը:

ԳԼ

Խ 6. ՍԵՓԱԿԱՆ ԱՆ ԴԵՄ ՈՏՆՁԳՈՂ
ՎԱՐՉԱԿԱՆ ԻՐԱՎԱԽԱԽՏ ՄՆԵՐ

Հոդված 51. Անտառների պետական սեփականության
իրավունքի խախտումը
Անտառօգտագործման իրավունքի ինքնագլուխ վերազիջումը, ինչպես նաև անտառների պետական սեփականության իրավունքը ուղղակի կամ քողարկված ձևով խախտող այլ գործարքներ կատարելը`
առաջացնում է տուգանքի նշանակում քաղաքացիների
նկատմամբ` սահմանված նվազագույն աշխատավարձի հիսնապատիկից ﬕնչև ութսունապատիկի չափով, իսկ պաշտոնատար
անձանց նկատմամբ` հարյուրապատիկից ﬕնչև հարյուրհիսնապատիկի չափով:
(51-րդ հոդվածը փոփ. 02.09.93 ՀՕ-79, 11.12.02 ՀՕ-495-Ն)
Մեկնաբանություն
Օբյեկտ. զանցանքի օբյեկտն անտառների նկատմամբ պետական սեփականության հարաբերություններն են:

ԳԼԽ 6
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Օբյեկտիվ կողմ. արարքը կարող է դրսևորվել երկու այլընտրանքային ձևերով121:
Անտառօգտագործման իրավունքի ինքնագլուխ վերազիջում: Իրավախախտման այս դրսևորումը հնարավոր է բացառապես հատուկ անտառօգտագործման դեպքում, երբ անտառօգտագործման իրավունքը (անտառօգտագործման այս կամ այն
տեսակի շրջանակներում) պետական լիազորված մարﬓի կողﬕց պայմանագրային հիմունքներով տրամադրվում է կոնկրետ
սուբյեկտի: Ընդհանուր անտառօգտագործման դեպքում, բնականաբար, նման խնդիր առաջանալ չի կարող, քանի որ սուբյեկտների շրջանակն անսահմանափակ է, իսկ անտառօգտագործման
իրավունքի վերազիջումը հնարավոր է ﬕայն այն դեպքում, երբ
որևէ սուբյեկտի ՀՀ ԱՕ-ով և ՀՀ կառավարության «Պետական
անտառները և անտառային հողերն օգտագործման տալու կարգը սահմանելու մասին» որոշմամբ արդեն իսկ տրամադրվել է
նման իրավունք: Ինչպես բխում է ՀՀ ԱՕ-ի` անտառօգտագործման հարաբերությունները կարգավորող դրույթներից, պետական անտառներում անտառօգտագործուﬓ իրականացվում է
անտառօգտագործման պայմանագրի (հատուցելի կամ անհատույց), վարձակալության պայմանագրի և անտառահատման
տոմսի (հավաստում է բնափայտի և երկրորդական անտառանյութի մթերման և անտառից դուրս բերման իրավունքը) կամ
անտառային տոմսի (հավաստում է կողﬓակի անտառօգտագործման իրավունքը) հիման վրա: Դրանք հատուկ հաշվառման
ենթակա փաստաթղթեր են, որոնց ձևերը և տրամադրման կարգը հաստատում է ՀՀ ԳՆ-ն: Անտառահատման կամ անտառային
տոմսերը տալիս է անտառային տնտեսություն վարող կազմակերպությունը՝ անտառօգտագործման կամ վարձակալության
պայմանագիր կնքած կոնկրետ սուբյեկտին առավելագույնը ﬔկ
տարի ժամկետով: Նշված հիմքերով անտառօգտագործման
121 «Այլընտրանքային» զանցակազﬔրում նախատեսվում են ﬕևնույն արարքի
դրսևորման ﬕ քանի ձևեր, որոնցից յուրաքանչյուրի առկայությունը հիմք է
իրավախախտին պատասխանատվության ենթարկելու համար:
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իրավունք ձեռք բերած սուբյեկտի կողﬕց անտառօգտագործման իրավունքի ցանկացած փոխանցում երրորդ անձի՝ առանց
սեփականատիրոջ122 համաձայնության, ինչպես էլ որ դրսևորվի,
կհամարվի անտառօգտագործման իրավունքի ինքնագլուխ վերազիջում:
Անտառների պետական սեփականության իրավունքն ուղղակի կամ քողարկված ձևով խախտող այլ գործարքի կատարում: Իրավախախտման այս դրսևորումը ներառում է անտառների պետական սեփականությունը խախտող այլ գործարքների
կատարումը, բացի անտառօգտագործման իրավունքի ինքնագլուխ վերազիջուﬕց: Ամրագրելով անտառօգտագործողների
իրավունքների և պարտականությունների շրջանակը` ՀՀ ԱՕ-ն
սահմանափակուﬓերի շարքում արդարացիորեն ամրագրել է
լիազորված մարﬓի իրավունքը՝ արգելելու անտառօգտագործողներին վարձակալության կամ ենթավարձակալության հանձնելու անտառները և անտառային հողերը: Այսինքն, եթե անտառօգտագործման կամ անտառների և անտառային հողերի
վարձակալության պայմանագիրը պարունակում է նման դրույթ,
անտառօգտագործողը չի կարող իր իրավունքը փոխանցել այլ
անձի: Միևնույն ժամանակ ՀՀ ԱՕ 46-րդ հոդվածի 1-ին մասի
1-ին ենթակետից և ՀՀ քաղ. օր.- ի` վարձակալության հարաբերությունները կարգավորող նորﬔրի վերլուծությունից բխում
է, որ բոլոր դեպքերում վարձակալը կամ օգտագործողն իրենց
իրավունքն այլ անձի փոխանցել կարող են բացառապես սեփականատիրոջ համաձայնությամբ: Այդ համաձայնությունն արտահայտվում է անտառօգտագործման կամ անտառային հողերի և անտառի վարձակալության պայմանագրում, ինչպես նաև
անտառահատման տոմսում և անտառային տոմսում համապատասխան փոփոխություններ կատարելով:
122 Քանի որ սույն հոդվածում նկարագրված արարքը վերաբերում է անտառների
պետական սեփականության իրավունքի խախտմանը, պետք է հիշել, որ
պետական սեփականության կառավարման հարաբերություններում ի դեմս
պետության հանդես են գալիս լիազորված մարﬕնները և պետության
անունից կնքում համապատասխան գործարքներ:
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Քննարկվող զանցակազﬕ կապակցությամբ անհրաժեշտ է
անդրադառնալ նաև «ուղղակի գործարք» և «քողարկված գործարք» եզրույթների պարզաբանմանը: Սույն հոդվածի իմաստով
ուղղակի են օրենքով սահմանված կարգով անտառօգտագործման իրավունք ունեցող անձանց կողﬕց երրորդ անձանց հետ
կնքված և վերջիններիս անտառօգտագործման իրավունք վերապահող գործարքները:
 Օրինակ՝ «Ա» անտառային տնտեսություն վարող կազմակերպությունն անտառօգտագործման պայմանագիր է կնքել քաղաքացի
Անանյանի հետ: Պայմանագրի հիման վրա տրվել է անտառահատման տոմս, որով Անանյանին իրավունք է վերապահվել սահմանված
ժամկետներում և նշված ծավալներով մթերել և անտառից դուրս բերել բնափայտ: Առանց «Ա» կազմակերպության համաձայնությունն
ստանալու, Անանյանն իր հերթին «ԱրմՎուդ» ՍՊԸ-ի հետ կնքել
է անտառօգտագործման պայմանագիր, որի համաձայն վերջինիս
իրավունք է տվել իրականացնելու երկրորդային անտառանյութի
մթերում:
Օրինակում ներկայացված երկրորդ գործարքի կնքուﬓ անօրինական է, և նման արարքի կատարումը հիմք է Անանյանին
սույն հոդվածով վարչական պատասխանատվության ենթարկելու համար:
Դրանից բացի, Անանյանի և «ԱրմՎուդ» ՍՊԸ-ի ﬕջև կնքված
պայմանագիրը դատարանը կարող է անվավեր ճանաչել «Ա»
անտառային տնտեսության հայցով, քանի որ Անանյանը նման
գործարք կնքելու իրավունք չի ունեցել:

Քողարկված կամ շինծու են օրենքով սահմանված կարգով
անտառօգտագործման իրավունք ունեցող անձանց կողﬕց երրորդ անձանց հետ կնքած այն գործարքները, որոնք նպատակ
ունեն ﬔկ այլ գործարքի անվան տակ թաքցնելու անտառօգտագործման հարաբերությունները:

240

ՄԱՍ 3. ՀՀ ՎԻՎՕ

 Օրինակ՝ «Ա» անտառային տնտեսություն վարող կազմակերպությունը անտառօգտագործման պայմանագիր է կնքել քաղաքացի Անանյանի հետ: Պայմանագրի հիման վրա տրվել է անտառահատման տոմս,
որով Անանյանին իրավունք է վերապահվել սահմանված ժամկետներում և նշված ծավալներով մթերել և անտառից դուրս բերել բնափայտ:
Անանյանն իր հերթին քաղաքացի Բաղդասարյանի հետ կնքել է բնափայտի առուվաճառքի պայմանագիր, սակայն ﬕաժամանակ վերջինիս հետ բանավոր համաձայնության է եկել այն մասին, որ բնափայտի մթերումը և անտառից դուրս բերումը կատարի Բաղդասարյանը:
Ներկայացված օրինակում Անանյանը, բնականաբար, իրավունք ուներ վաճառելու իր կողﬕց մթերված և անտառից դուրս
բերված բնափայտը, սակայն առանց անտառային տնտեսություն վարող կազմակերպության համաձայնության անտառօգտագործման իրավունքն այլ սուբյեկտի փոխանցել չէր կարող:
Քննարկվող օրինակում առերևույթ օրինական գործարքով քողարկվել են ապօրինի անտառօգտագործման հարաբերությունները, որոնք խախտում են անտառների պետական սեփականության իրավունքը:
Քաղաքացի Բաղդասարյանի հետ կնքված գործարքն անօրինական է, և նման արարքի կատարումը հիմք է Անանյանին
սույն հոդվածով վարչական պատասխանատվության ենթարկելու համար:

Սուբյեկտ. սույն հոդվածով նկարագրված զանցանքի սուբյեկտներ կարող են լինել 16 տարին լրացած ﬔղսունակ ֆիզիկական
անձինք, ովքեր օրենքով սահմանված կարգով ստացել են անտառօգտագործման իրավունք կամ այն պաշտոնատար անձինք,
ովքեր լիազորված են անտառօգտագործման ոլորտում անտառային տնտեսություն վարող կազմակերպության անունից կնքելու համապատասխան գործարքներ:
Սուբյկտիվ կողմ. արարքը կարող է կատարվել ﬕայն ուղղակի
դիտավորությամբ:
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ԳԼ Խ 7. ՎԱՐՉԱԿԱՆ ԻՐԱՎԱԽԱԽՏ ՄՆԵՐ
ՀՈՂՕԳՏԱԳՈՐԾՄԱՆ, ԳԵՈԴԵԶԻԱՅԻ ԵՎ
ՔԱՐՏԵԶԱԳՐ ԱՆ, ՇՐՋԱԿԱ ԲՆԱԿԱՆ
ՄԻՋԱՎԱՅՐԻ, ՊԱՏՄ ԱՆ ԵՎ Կ ԼՏ ՐԱՅԻ
Հ ՇԱՐՁԱՆՆԵՐԻ ՊԱՀՊԱՆ ԱՆ
ԲՆԱԳԱՎԱՌ Մ

Հոդված 562. Պետական կամ համայնքային սեփականության
հողամասերը քաղաքաշինական, հողաշինարարական, անտառշինական կամ ջրաշինարարական նախագծերին չհամապատասխանող նպատակային կամ գործառնական նշանակությամբ
օտարելը կամ օգտագործման տրամադրելը
Պետական կամ համայնքային սեփականության հողամասերը
քաղաքաշինական, հողաշինարարական, անտառշինական կամ
ջրաշինարարական նախագծերին չհամապատասխանող նպատակային կամ գործառնական նշանակությամբ օտարելը`
առաջացնում է տուգանքի նշանակում պաշտոնատար անձանց նկատմամբ` սահմանված նվազագույն աշխատավարձի
երկուհարյուրապատիկի չափով:
Պետական կամ համայնքային սեփականության հողամասերը քաղաքաշինական, հողաշինարարական, անտառշինական
կամ ջրաշինարարական նախագծերին չհամապատասխանող
նպատակային կամ գործառնական նշանակությամբ օգտագործման տրամադրելը`
առաջացնում է տուգանքի նշանակում պաշտոնատար անձանց նկատմամբ` սահմանված նվազագույն աշխատավարձի
հարյուրապատիկի չափով:
(562 հոդվածը լրաց. 11.12.02 ՀՕ-495-Ն)
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Մեկնաբանություն
Քանի որ այս հոդվածը վերաբերում է ﬕ շարք ոլորտներում
հաստատված նախագծային փաստաթղթերին չհամապատասխանող նպատակային կամ գործառնական նշանակությամբ պետական
կամ համայնքային հողամասերն օտարելուն կամ օգտագործման
տրամադրելուն, ելնելով Ուղեցույցի նպատակներից, ստորև ներկայացվող ﬔկնաբանությունը վերաբերում է ﬕայն պետական կամ
համայնքային սեփականության հողամասերն անտառաշինական
նախագծերին չհամապատասխանող նպատակային կամ գործառնական նշանակությամբ օտարելուն կամ օգտագործման տրամադրելուն:
ՀՀ ՎԻՎՕ 562 հոդվածի 1-ին մասը պատասխանատվություն է
սահմանում պետական կամ համայնքային սեփականության հողամասերը քաղաքաշինական, հողաշինարարական, անտառաշինական կամ ջրաշինարարական նախագծերին չհամապատասխանող նպատակային կամ գործառնական նշանակությամբ
օտարելու, իսկ 2-րդ մասը` այդ հողամասերը քաղաքաշինական,
հողաշինարարական, անտառաշինական կամ ջրաշինարարական նախագծերին չհամապատասխանող նպատակային կամ
գործառնական նշանակությամբ օգտագործման տրամադրելու
համար: Մինչև սույն զանցակազﬕ առանձին տարրերի վերլուծությանն անցնելը, հարկ ենք համարում անդրադառնալ պետական և համայնքային սեփականության անտառային հողերի
oտարման և օգտագործման տրամադրելու հարաբերությունները կարգավորող ՀՀ ՀՕ-ի և ՀՀ ԱՕ-ի համապատասխան դրույթների վերլուծությանը:
Այսպես, ՀՀ ԱՕ 4-րդ հոդվածի 2-րդ մասն ամրագրել է.
«Պետական անտառները և անտառային հողերը ենթակա չեն
օտարման համայնքներին, իրավաբանական անձանց և քաղաքացիներին»: Այստեղից հետևում է, որ պետական սեփականության անտառային հողերի օտարման մասով ﬔկնաբանվող
հոդվածի առաջին պարբերությունը չի կարող կիրառվել: Ինչ
վերաբերում է պետական սեփականության հողամասերի օգ-
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տագործման տրամադրելուն և համայնքային սեփականության
հողամասերի օտարմանը և օգտագործման տրամադրելուն,
ապա դրանք օտարվում և օգտագործման են տրամադրվում
«Պետական և համայնքային սեփականություն հանդիսացող
հողամասերի օտարման, կառուցապատման իրավունքի և օգտագործման տրամադրման կարգը հաստատելու մասին» ՀՀ
կառավարության որոշմամբ սահմանված կարգով: Նշենք, որ
անտառային հողերի օտարման և օգտագործման տրամադրելու համար ՀՀ կառավարության հիշյալ որոշմամբ հատուկ կարգ
սահմանված չէ. դրանք օտարվում և օգտագործման են տրամադրվում ընդհանուր հիմունքներով. ﬕակ պայմանն այն է, որ
չխախտվի անտառաշինական նախագծերում123 արտացոլված
հողամասերի նպատակային և գործառնական նշանակությունը:
Օբյեկտ. զանցակազﬕ օբյեկտն անտառների և անտառային
հողերի պահպանությանն ուղղված հասարակական հարաբերություններն են:
Օբյեկտիվ կողմ. նկարագրված արարքները դրսևորվում են
պետական սեփականության հողամասերն անտառաշինական
նախագծերին չհամապատասխանող նպատակային և գործառնական նշանակությամբ օգտագործման տրամադրելու և
համայնքային սեփականության հողամասերն անտառաշինական նախագծերին չհամապատասխանող նպատակային կամ
գործառնական նշանակությամբ օտարելու կամ օգտագործման
տրամադրելու վերաբերյալ համապատասխան գործարքներ
կնքելով:
Հողամասերն օտարվում են ՀՀ ՀՕ-ով սահմանված դեպքերում և կարգով. ա) սեփականության իրավունքն անհատույց փոխանցելու ﬕջոցով, բ) ուղղակի վաճառքի ﬕջոցով, գ) աճուրդով,
դ) փոխանակության ﬕջոցով (ՀՀ ՀՕ 63-րդ հոդված): Օգտագործ123 Թեև ՀՀ ԱՕ-ը և ի կատարուﬓ դրա ընդունված ենթաօրենսդրական ակտերը
հստակ չեն սահմանում անտառաշինական նախագծերի բովանդակությունը
և դրանց կազմման պահանջները, սակայն ՀՀ ԱՕ ﬕ շարք դրույթների վերլուծությունից պարզ է դառնում, որ անտառաշինական նախագծեր կազմվում
են ﬕայն անտառային տնտեսությունների համար:
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ման են տրամադրվում ա) անհատույց (մշտական) օգտագործման իրավունքով և բ) վարձակալության իրավունքով: Ինչպես
հողամասերի օտարման, այնպես էլ օգտագործման տրամադրելու գործարքների օրինակելի ձևերը հաստատված են ՀՀ կառավարության վերոհիշյալ որոշմամբ:
Պետք է նշել, որ քննարկվող իրավախախտման պարագայում
ձևական առումով կարող է լիովին պահպանված լինել հողամասերի օտարման և օգտագործման տրամադրելու ընթացակարգը,
ներառյալ համապատասխան գործարքների ձևը և կնքման կարգը: Այս դեպքում առանցքային նշանակություն ունի հողամասերի օտարման և օգտագործման տրամադրելու գործարքների`
անտառաշինական նախագծերի հետ համապատասխանության
հարցը պարզելը:
Սուբյեկտ. զանցակազﬕ սուբյեկտ կարող են լինել ﬕայն այն
պաշտոնատար անձինք, ովքեր օրենքով լիազորված են կնքելու
պետական կամ համայնքային սեփականության հողամասերը
օտարելու կամ օգտագործման տրամադրելու վերաբերյալ գործարքներ:
Սուբյեկտիվ կողմ. արարքը կարող է կատարվել ﬕայն ուղղակի դիտավորությամբ:

Հոդված 64. Անտառային ֆոնդի հողերն առանց պատշաճ
թույլտվության օգտագործելը կամ դրանք
ինքնակամ զավթելը
Անտառային ֆոնդի հողերն առանց պատշաճ թույլտվության
օգտագործելը, շենքերի կառուցման, բնափայտի մշակման, պահեստների կառուցման և այլ նպատակներով օգտագործման
անտառային ֆոնդի տարածքներն ինքնակամ զավթելը և դրանք
ըստ պատկանելության չվերադարձնելը`
առաջացնում է տուգանքի նշանակում քաղաքացիների
նկատմամբ` սահմանված նվազագույն աշխատավարձի հիսնապատիկից ﬕնչև հարյուրապատիկի չափով, իսկ պաշտոնատար

ԳԼԽ 7

245

անձանց նկատմամբ` հարյուրհիսնապատիկից ﬕնչև երկուհարյուրապատիկի չափով:
(64-րդ հոդվածը փոփ. 02.09.93 ՀՕ-79, 11.12.02 ՀՕ-495-Ն, 24.12.04
ՀՕ-68-Ն)
Մեկնաբանություն
Օբյեկտ. զանցակազﬕ օբյեկտն անտառային ֆոնդի հողերի
պահպանությանն ուղղված հասարակական հարաբերություններն են:
Օբյեկտիվ կողմ. քննարկվող իրավախախտումը կարող է
դրսևորվել հետևյալ այլընտրանքային ձևերով.
Անտառային ֆոնդի հողերն124 առանց պատշաճ թույլտվության օգտագործելը: ՀՀ ԱՕ 4-րդ հոդվածի 1-ին մասի համաձայն` անտառային հողերը կարող են լինել ինչպես պետական,
այնպես էլ համայնքային և մասնավոր125 սեփականություն: Պետական սեփականության անտառային հողերն օգտագործման
են տրամադրվում «Պետական անտառները և անտառային հողերն օգտագործման տալու կարգը սահմանելու մասին» ՀՀ կառավարության որոշմամբ նախատեսված կարգով և պայմաններով:
Հարկ է նկատի ունենալ, որ ՀՀ կառավարության հիշյալ որոշումը
չի տարածվում համայնքային սեփականության անտառային հողերն օգտագործման տրամադրելու հարաբերությունների վրա,
ուստի այդ հողերն օգտագործման են տրամադրվում ընդհանուր
հիմունքներով` «Պետական և համայնքային սեփականություն
հանդիսացող հողամասերի օտարման, կառուցապատման իրավունքի և օգտագործման տրամադրման կարգը հաստատելու մա124 Թեև ՀՀ ԱՕ-ն հրաժարվել է «անտառային ֆոնդ» և «անտառային ֆոնդի
հողեր» հասկացություններից, սակայն ելնելով ՀՀ հողային օրենսգրքի
տրամաբանությունից` «անտառային ֆոնդի հողեր» ասելով պետք է հասկանալ
անտառային հողերի կազմում ընդգրկված հողատեսքերը (անտառներ,
վարելահողեր, խոտհարքներ, արոտներ, թփուտներ և այլ հողեր):
125 Մասնավոր սեփականության անտառային հողերն օգտագործման տրամադրելու հարաբերությունները կարգավորվում են կողﬔրի համաձայնությամբ`
պայմանագրային հիմունքներով: Իրենց բնույթով դրանք մասնավոր
հարաբերություններ են, և ՀՀ ՎԻՎՕ դրույթները դրանց նկատմամբ չեն
կիրառվում:
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սին» ՀՀ կառավարության որոշմանը համապատասխան: Սույն
որոշուﬓ անտառային հողերն օգտագործման տրամադրելու
հատուկ կարգ և պայմաններ չի նախատեսում:
Քննարկվող զանցակազﬕ իմաստով անտառային ֆոնդի հողերի օգտագործման թույլտվություն ասելով պետք է հասկանալ
հողօգտագործման իրավունք վերապահող համապատասխան
փաստաթղթերը: Պետական և համայնքային սեփականության
անտառային հողերի դեպքում հողօգտագործման իրավունք վերապահող փաստատթղթերն են անտառային հողերի անհատույց
օգտագործման պայմանագիրը126 և անտառային հողերի վարձակալության պայմանագիրը, որոնք ենթակա են նոտարական
վավերացման, իսկ դրանցից բխող իրավունքները` պետական
գրանցման: Պետական սեփականության անտառային հողերի
անհատույց օգտագործման և անտառային հողերի վարձակալության պայմանագիրը պետության անունից կնքում է անտառային
տնտեսություն վարող կազմակերպությունը՝ պետական լիազոր
մարﬓի համաձայնությամբ, իսկ համայնքային սեփականության
անտառային հողերի անհատույց օգտագործման և վարձակալության պայմանագիրը կնքում է համայնքի ղեկավարը:
Պատշաճ թույլտվություն ասելով պետք է հասկանալ, որ
անտառային հողերի օգտագործման կամ անտառային հողերի
վարձակալության պայմանագիրը (1) ներառում է բոլոր էական
պայմանները, (2) կնքվել է նմանատիպ պայմանագիր կնքելու
իրավունք ունեցող սուբյեկտների ﬕջև, (3) վավերացվել է նո126 «Պետական անտառները և անտառային հողերն օգտագործման տալու կարգը
սահմանելու մասին» ՀՀ կառավարության որոշման «Անտառային հողերի
անհատույց օգտագործման իրավունքով տրամադրումը» վերտառությամբ
2-րդ բաժնի 12-րդ կետը սահմանում է. «Լիազորված մարﬓի համաձայնության
դեպքում տրամադրողն անտառային հողը հանձնում է անհատույց
օգտագործման` կնքելով անհատույց անտառօգտագործման պայմանագիր»:
Այս դրույթը տրամաբանորեն սխալ է ձևակերպված. անտառային հողերն օգտագործման տրամադրելու դեպքում անտառօգտագործման պայմանագիր
կնքվել չի կարող: Անկախ պայմանագրի կնքման հիմքից (մրցույթով կամ
առանց մրցույթի), բոլոր դեպքերում անտառային հողերն օգտագործման
են տրամադրվում անտառային հողերի անհատույց օգտագործման պայմանագրի հիման վրա:
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տարական կարգով, իսկ դրանից բխող իրավունքները գրանցվել են ՀՀ կառավարությանն առընթեր Անշարժ գույքի կադաստրի պետական կոﬕտեի (այսուհետև` ՀՀ ԿԱ ԱԳԿՊԿ) կողﬕց:
Անտառային հողերի օգտագործման կամ անտառային հողերի վարձակալության պայմանագրի բացակայությունը կամ
դրանց առկայության դեպքում նշված պայմաններից որևէ ﬔկի
բացակայությունը հիմք են իրավախախտի նկատմամբ այս հոդվածով սահմանված պատասխանատվության ﬕջոց կիրառելու
համար:
Շենքերի կառուցման, բնափայտի մշակման127, պահեստների կառուցման և այլ նպատակներով օգտագործման անտառային ֆոնդի տարածքներն ինքնակամ զավթելը և դրանք
ըստ պատկանելության չվերադարձնելը: Անտառաշինական
նախագիծը` որպես անտառային տնտեսության վարման ընթացիկ և հեռանկարային պլանավորման պարտադիր տեխնիկական փաստաթուղթ, ամրագրում է անտառային տնտեսության
կարիքների համար անհրաժեշտ աշխատանքների (ժամանակավոր արտադրական և տնտեսական շինությունների կառուցում,
անտառատնտեսական նշանակության ճանապարհների բացում, անտառային արտադրանքի պահեստավորման հարթակների սարքավորում, ավտոտրանսպորտի կանգառման տեղերի
կազմակերպում) կատարման պայմանները, ինչպես նաև սահմանում է այդ նպատակների համար հատկացված տարածքները: Այդ տարածքներն անտառաշինական նախագծին համապատասխան կարող են օգտագործման տրամադրվել անտառային
հողերի անհատույց օգտագործման կամ անտառային հողերի
վարձակալության պայմանագրի հիման վրա:
Շենքերի կառուցման, բնափայտի մշակման, պահեստների
կառուցման և այլ նպատակներով օգտագործման համար նախատեսված անտառային հողերի զավթումը կարող է դրսևոր127 «Բնափայտի մշակում» հասկացությունը գործածվում է ﬕայն ՀՀ ՎԻՎՕ-ում,
և որևէ իրավական ակտում պարզաբանված չէ դրա բովանդակությունը:
Կարելի է ենթադրել, որ օրենսդիրը նկատի ունի մթերված բնափայտից
արտադրանք ստանալու տեխնոլոգիական գործընթացը:
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վել այդ տարածքներն առանց պատշաճ թույլտվության զբաղեցնելու ձևով: Ընդ որում, նկարագրվող արարքի համար անձին
պատասխանատվության ենթարկելու համար պարտադիր է
հետևյալ պայմանների ﬕաժամանակյա առկայությունը. (1) անձը առանց պատշաճ թույլտվության զբաղեցրել է շենքերի կառուցման, բնափայտի մշակման, պահեստների կառուցման և այլ
նպատակներով օգտագործման համար նախատեսված անտառային ֆոնդի տարածքները, (2) պետական կառավարման և տեղական ինքնակառավարման մարﬓի, անտառային տնտեսություն վարող կազմակերպության պահանջով անձը չի ազատել
ապօրինի զբաղեցված տարածքը:
Սուբյեկտ. զանցակազﬕ սուբյեկտ կարող են լինել քաղաքացիները, ինչպես նաև պաշտոնատար անձինք, ովքեր արարքը
կատարել են իրենց պաշտոնեական դիրքն օգտագործելով:
Սուբյեկտիվ կողմ. արարքը կատարվում է ուղղակի դիտավորությամբ:

Հոդված 65. Անտառահատման ֆոնդի օգտագործման,
բնափայտի մթերման և դուրսբերման, հեշի
մթերման սահմանված կարգը խախտելը,
ապօրինի ձեռք բերված անտառանյութը
տեղափոխելը
(Վերնագիրը լրաց. 08.04.09 ՀՕ-98-Ն)
Անտառահատման ֆոնդի օգտագործման, բնափայտի մթերման ու դուրսբերման և հեշի մթերման սահմանված կարգը խախտելը, ապօրինի ձեռք բերված անտառանյութը տեղափոխելը`
առաջացնում է տուգանքի նշանակում քաղաքացիների նկատմամբ` սահմանված նվազագույն աշխատավարձի հարյուրապատիկի չափով, իսկ պաշտոնատար անձանց նկատմամբ` երկուհարյուրապատիկի չափով:
(65-րդ հոդվածը փոփ. 02.09.93 ՀՕ-79, 11.12.02 ՀՕ-495-Ն, 24.12.04
ՀՕ-68-Ն, լրաց., փոփ. 08.04.09 ՀՕ-98-Ն)
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Մեկնաբանություն
Օբյեկտ. զանցակազﬕ օբյեկտը բնափայտի և երկրորդային
անտառանյութի մթերման ոլորտում անտառների պահպանությանն ուղղված հասարակական հարաբերություններն են:
Օբյեկտիվ կողմ. արարքը կարող է դրսևորվել հետևյալ այլընտրանքային ձևերով:
Անտառահատման ֆոնդի օգտագործման սահմանված
կարգը խախտելը: «Անտառահատման ֆոնդ» հասկացությունը
հայտնի չէ ՀՀ ԱՕ-ին, սակայն ԱՕ 3-րդ հոդվածով սահմանված
«հաշվարկային հատատեղի» հասկացությունն ընդհանուր առմամբ համապատասխանում է «անտառահատման ֆոնդի» բովանդակությանը: Անտառահատման ֆոնդի օգտագործման ներքո
ﬕանշանակորեն պետք է նկատի ունենալ բնափայտի մթերումը` անկախ հատուﬓերի տեսակից: Անտառահատման ֆոնդի
օգտագործման կարգը սահմանված է «Արտադրական նշանակության անտառներում անտառավերականգնման հատուﬓերի
իրականացման կարգը սահմանելու մասին» և «Խնամքի և սանիտարական հատուﬓերի իրականացման կարգը սահմանելու
մասին» ՀՀ կառավարության որոշուﬓերում: Ընդ որում, հիշյալ
որոշուﬓերով սահմանված անտառահատման ֆոնդի օգտագործման (բնափայտի մթերման և դուրս բերման) կարգը գործում է ինչպես պետական, այնպես էլ համայնքային անտառների
համար:
Նկարագրված արարքը կարող է դրսևորվել նշված կարգերում սահմանված պայմաններից ցանկացածի խախտման ձևով:
Բնափայտի մթերման ու դուրսբերման և հեշի մթերման
սահմանված կարգը խախտելը: Բնափայտի մթերուﬓ անտառահատման ֆոնդի օգտագործման ﬕակ ձևն է, ուստի ՀՀ օրենսդրության իմաստով «անտառահատման ֆոնդի օգտագործումը»
և «բնափայտի մթերուﬓ ու դուրսբերումը» (որպես գործողություններ) համընկնում են: Ըստ էության, ﬔկնաբանվող հոդվածի այս երկու բաղադրիչները կրկնում են ﬕմյանց:
«Հեշի մթերում» հասկացությանը հանդիպում ենք ﬕայն ՀՀ
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ՎԻՎՕ սույն հոդվածում. «հեշ» բառի բացատրությունը բացակայում է նաև մասնագիտական և լեզվաբանական բառարաններում: Հիմք ընդունելով «Իրավական ակտերի մասին» ՀՀ
օրենքով ամրագրված իրավական ակտերի տառացի ﬔկնաբանության սկզբունքը` պետք է արձանագրել, որ հեշի մթերման
սահմանված կարգի խախտման մասով պատասխանատվություն
կիրառվել չի կարող: Այդուհանդերձ, մասնագետները գտնում
են, որ օրենսդիրը նկատի է ունեցել խեժի մթերման կանոնների
խախտումը128:
Ապօրինի ձեռք բերված անտառանյութը տեղափոխելը:
հիմք ընդունելով ՀՀ ԱՕ 3-րդ հոդվածում ամրագրված հասկացությունները` «անտառանյութ» եզրույթի ներքո պետք է հասկանալ ինչպես մթերված բնափայտը, այնպես էլ երկրորդային անտառանյութը:
Այս արարքի համար պատասխանատվություն կիրառելու համար էական նշանակություն ունի «ձեռք բերել» հասկացության
պարզաբանումը: ՀՀ օրենսդրությունն այն գործածում է որևէ
գործարքի, վարչական կամ դատական ակտի հիման վրա սեփականության իրավունքով գույք ձեռք բերելու իմաստով: Օրինակ, բնափայտը կարող է ձեռք բերվել օրենքով սահմանված
կարգով կնքված անտառօգտագործման պայմանագրի և անտառահատման տոմսի հիման վրա այն մթերելու ձևով, որից հետո
մթերված բնափայտը դառնում է անտառօգտագործողի սեփականությունը:
Մեկնաբանվող հոդվածի իմաստով անտառանյութի ապօրինի ձեռքբերումը դրա մթերուﬓ է՝ առանց համապատասխան
իրավունք վերապահող պատշաճ ձևակերպված փաստաթղթերի` անտառօգտագործման պայմանագրի և անտառահատման
տոմսի, ինչպես նաև անտառանյութի մթերուﬓ անտառահատման տոմսով սահմանված ծավալների գերազանցմամբ:
128 Երկրորդային անտառանյութի (այդ թվում՝ նաև խեժի) մթերման կարգը ՀՀ
ԱՕ 37-րդ հոդվածի 4-րդ մասի համաձայն` պետք է սահմանվեր պետական
կառավարման լիազորված մարﬓի կողﬕց: Սակայն նման կարգ դեռևս չի
ընդունվել:
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 Սույն հոդվածը կիրառելի չէ այն անձանց նկատմամբ, ովքեր անտառանյութը ձեռք են բերել այն ապօրինի մթերած անձից: Երկրորդ
ձեռքբերողի` անտառանյութի ապօրինի մթերված լինելու մասին
տեյակ լինելու հանգամանքը նշանակություն ունի ﬕայն սեփականատիրոջ (պետության` ի դեմս լիազորված մարﬓի, և համայնքի)
կողﬕց իր գույքը ետ պահանջելու տեսանկյունից: Այս հարաբերությունների նկատմամբ գործում են ՀՀ քաղ. օր.-ի դրույթները:

Սուբյեկտ. զանցակազﬕ սուբյեկտ կարող են լինել քաղաքացիները և այն պաշտոնատար անձինք, ովքեր արարքը կատարել
են պաշտոնեական դիրքն օգտագործելով:
Սուբյեկտիվ կողմ. արարքը կարող է կատարվել ﬕայն ուղղակի դիտավորությամբ:

Հոդված 66. Ծառերը, թփերը հատելը կամ ոչնչացնելը,
պետական կամ մասնավոր սեփականություն
հանդիսացող բուսածածկը ոչնչացնելը կամ
ﬕնչև աճի դադարեցման աստիճանի ﬖասելը
Անտառային ֆոնդի տարածքներում, ինչպես նաև անտառային
ֆոնդի ﬔջ չմտնող տարածքներում կամ հատուﬓերն արգելված
ծառերը, թփերը հատելը կամ ոչնչացնելը, պետական կամ մասնավոր սեփականություն հանդիսացող բուսածածկը ոչնչացնելը
կամ ﬕնչև աճի դադարեցման աստիճանի ﬖասելը`
առաջացնում է տուգանքի նշանակում քաղաքացիների
նկատմամբ` սահմանված նվազագույն աշխատավարձի հիսնապատիկից ﬕնչև հարյուրապատիկի չափով, իսկ պաշտոնատար
անձանց նկատմամբ` հարյուրապատիկից ﬕնչև հարյուրհիսնապատիկի չափով:
(66-րդ հոդվածը փոփ. 02.09.93 ՀՕ-79, 11.12.02 ՀՕ-495-Ն, 24.12.04
ՀՕ-68-Ն)
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Մեկնաբանություն
Օբյեկտ. զանցակազﬕ օբյեկտը բուսական աշխարհի (անտառային հողերի սահմաններում և դրանցից դուրս) պահպանությանն ուղղված հասարակական հարաբերություններն են:
Օբյեկտիվ կողմ. արարքը կարող է դրսևորվել հետևյալ այլընտրանքային ձևերով.
Հատուﬓերն արգելված ծառերը, թփերը հատելը կամ ոչնչացնելը129: Այս ձևակերպումը բավականին լայն բովանդակություն ունի և կարող է ներառել օրինակ` (1) Բույսերի Կարﬕր
գրքում գրանցված տեսակները, (2) այն անտառային ծառատեսակները, որոնց հատման տարիքը դեռ չի լրացել (հաստատված
են «Անտառային ծառատեսակների հատման տարիքը սահմանելու մասին» ՀՀ կառավարության որոշմամբ) և այլ դեպքեր:
Ծառերը և թփերը ոչնչացնելը դրանց հրկիզուﬓ է կամ աղտոտող, թունավորող նյութերի, թափոնների և արտանետուﬓերի
ազդեցությամբ դրանց վերածումը ցցաչոր ծառերի և թփերի130:
Պետական կամ մասնավոր սեփականություն հանդիսացող
բուսածածկը ոչնչացնելը կամ ﬕնչև աճի դադարեցման աստիճանի ﬖասելը: Պետական կամ մասնավոր սեփականություն
հանդիսացող բուսածածկը համապատասխանաբար պետությանը և ֆիզիկական կամ իրավաբանական անձանց սեփականության իրավունքով պատկանող հողամասերում աճող վայրի131 բուսականությունն է: Հետևաբար, մշակաբույսերի, ինչպես
նաև մարդու կողﬕց աճեցված ծառերի, թփերի ոչնչացման կամ
129 ՀՀ ՎԻՎՕ 66-րդ հոդվածում տեղ գտած «Հատուﬓերն արգելված ծառերը,
թփերը...» ձևակերպումը հաջողված չէ. դրա ներքո պետք է հասկանալ այն
ծառերը և թփերը, որոնց հատուﬓ արգելված է:
130 Տե՛ս Князев А.Г., Чураков Д.Б., Чучаев А.И., Экологические преступления.
Научно-практическое пособие. «Проспект», М.: 2009, էջ 85:
131 Մեկնաբանվող հոդվածի իմաստով «բուսածածկ» չպետք է համարել մշակաբույսերից ձևավորված բուսածածկը, քանի որ ՀՀ ՎԻՎՕ 7-րդ գլխում
ներառված հոդվածները պատասխանատվություն են սահմանում հողօգտագործման, գեոդեզիայի և քարտեզագրության, շրջակա բնական ﬕջավայրի,
պատմության և կուլտուրայի հուշարձանների պահպանության ոլորտի իրավախախտուﬓերի համար, իսկ մշակաբույսերը շրջակա բնական ﬕջավայրի
տարր չեն համարվում:
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աճի դադարեցման աստիճանի ﬖասման համար չի կարող սույն
հոդվածով պատասխանատվություն կիրառվել:
Հարկ է նկատել, որ ﬔկնաբանվող հոդվածում որպես պահպանության օբյեկտ նշված չէ համայնքային սեփականություն132
հանդիսացող բուսածածկը, հետևաբար՝ դրա ոչնչացումը կամ
աճի դադարեցման աստիճանի ﬖասումը չի կարող հանգեցնել
սույն հոդվածով սահմանված պատասխանատվության:
Բուսածածկն աճի դադարեցման աստիճանի ﬖասելը կարող
է դրսևորվել դրա մասնատմամբ և բույսերի առանձին օրգանների կամ մասերի (արմատային համակարգի, ճյուղերի և այլն)
ﬖասմամբ, ինչի հետևանքով ծառերը, թփերը և այլ բույսերը
կորցնում են աճի ունակությունը: Դա կարող է տեղի ունենալ
տրանսպորտային ﬕջոցների երթևեկության, այլ ծառերի հատման, մթերված բնափայտի տեղափոխման, պահեստարանների
և կայանատեղիների, տնտեսական նշանակության շինությունների կառուցման հետևանքով133: Ընդ որում, բուսածածկն աճի
դադարեցման աստիճանի ﬖասելու դեպքում հնարավոր է, որ
ﬖասված ծառերը, թփերը և բույսերը որոշ ժամանակ պահպանեն արտաքին թարմ տեսքը:
Իրավախախտին սույն հոդվածով պատասխանատվության
ենթարկելու պարտադիր պայման է պատճառված ﬖասի չափը,
որը հաշվարկվում է «Բնապահպանական իրավախախտուﬓերի հետևանքով կենդանական և բուսական աշխարհին պատճառված ﬖասի հատուցման սակագների մասին» ՀՀ օրենքով
սահմանված կարգով: Վարչական պատասխանատվություն
կիրառվում է, եթե իրավախախտմամբ պատճառված ﬖասը չի
132 ՀՀ ՎԻՎՕ-ն խորհրդային շրջանից ժառանգված իրավական ակտ է (ընդունվել
է 1985թ.-ի դեկտեմբերի 6-ին), որը, բնականաբար, չէր կարող ընդգրկել
համայնքային սեփականության պահպանության հարաբերությունները:
Հետխորհրդային շրջանում ՀՀ ՎԻՎՕ 66-րդ հոդվածում անհրաժեշտ փոփոխություններ և լրացուﬓեր չեն կատարվել, և արդյունքում համայնքային
սեփականություն հանդիսացող բուսածածկը ոչնչացնելու կամ ﬕնչև աճի
դադարեցման աստիճանի ﬖասելու դեպքում այս հոդվածը կիրառվել չի
կարող:
133 Տե՛ս նշված աշխատությունը, էջ 83:
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գերազանցում նվազագույն աշխատավարձի չորսհարյուրապատիկը: Հակառակ պարագայում անձը ենթակա է քրեական պատասխանատվության ՀՀ ՔՕ 296-րդ հոդվածով նախատեսված
արարք («Ծառերի, թփերի և բուսածածկի ապօրինի հատումը»)
կատարելու համար:
Սուբյեկտ. թեև ﬔկնաբանվող հոդվածը որպես առանձին
սուբյեկտ հիշատակում է նաև պաշտոնատար անձանց, սակայն
նկարագրված իրավախախտումը չի առնչվում պաշտոնեական
դիրքի օգտագործման կամ չարաշահման հետ, ուստի անկախ
պաշտոնից` իրավախախտում թույլ տված բոլոր անձինք ենթակա են պատասխանատվության որպես քաղաքացիներ:
Սուբյեկտիվ կողմ. արարքը կարող է կատարվել ինչպես դիտավորությամբ, այնպես էլ անզգուշությամբ:
Հոդված 68. Անտառօգտագործման իրավունք տվող
փաստաթղթերով նախատեսված նպատակներին
կամ պահանջներին չհամապատասխանող
անտառօգտագործումը
Անտառօգտագործման իրավունք տվող փաստաթղթերով
նախատեսված նպատակներին կամ պահանջներին չհամապատասխանող անտառօգտագործումը`
առաջացնում է տուգանքի նշանակում քաղաքացիների
նկատմամբ` սահմանված նվազագույն աշխատավարձի հիսնապատիկից ﬕնչև հարյուրապատիկի չափով, իսկ պաշտոնատար
անձանց նկատմամբ` հարյուրհիսնապատիկից ﬕնչև երկուհարյուրապատիկի չափով:
(68-րդ հոդվածը փոփ. 02.09.93 ՀՕ-79, 11.12.02 ՀՕ-495-Ն, 24.12.04
ՀՕ-68-Ն)
Մեկնաբանություն
Օբյեկտ. զանցակազﬕ օբյեկտը տնտեսական գործունեություն իրականացնելիս անտառների պահպանությանն ուղղված
հասարակական հարաբերություններն են:
Օբյեկտիվ կողմ. թեև ﬔկնաբանվող հոդվածում ուղղակի-
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որեն նշված չէ, սակայն ՀՀ ՎԻՎՕ-ի այս դրույթը կիրառելի է
պետական և համանքային սեփականության անտառներում անտառօգտագործման իրավունք տվող փաստաթղթերում նշված
նպատակներին և պահանջներին չհամապատասխանող անտառօգտագործման նկատմամբ:
Սահմանելով անտառօգտագործման տեսակները (տե՛ս ՀՀ ԱՕ
հոդված 35)` ՀՀ ԱՕ-ն (որոշ թերություններով) ﬕաժամանակ ամրագրել է անտառօգտագործման յուրաքանչյուր տեսակի իրականացման իրավունք վերապահող փաստաթղթերը և դրանց
բովանդակությունը, որոնք հարկ ենք համարում քննարկել ըստ
անտառօգտագործման տեսակների:
Բնափայտի մթերման և երկրորդական անտառանյութի
մթերման ձևով անտառօգտագործման իրավունք վերապահող
փաստաթղթերն են անտառօգտագործման պայմանագիրը և անտառահատման տոմսը, որոնցով էլ սահմանվում է անտառօգտագործողի իրավունքների և պարտականությունների շրջանակը:
Անտառահատման տոմսը, որը տրվում է անտառային տնտեսություն վարող կազմակերպության կողﬕց անտառօգտագործման
պայմանագրի հիման վրա, ներառում է մթերվող բնափայտի և
երկրորդական անտառանյութի քանակական և որակական բնութագրերը, դրանց արժեքը և աշխատանքների կատարման ժամկետները, անտառավերականգնման և հատատեղերի մաքրման
աշխատանքների պայմանները, որոնցից յուրաքանչյուրի խախտումը հիմք է անձին պատասխանատվության ենթարկելու համար:
ՀՀ ԱՕ 38-րդ հոդվածը տարբերակում է կողﬓակի անտառօգտագործման հետևյալ տեսակները. (1) ոչ բնափայտային անտառանյութի` պտուղների, հատապտուղների, ընկույզների, սնկերի,
ուտելի բույսերի և դեղաբույսերի, տեխնիկական հումքի մթերում, ինչպես նաև ﬔղվանոցների, փեթակների տեղադրում,
խոտհունձ և արածեցում և (2) գյուղատնտեսական մշակաբույսերի աճեցում և պտղահատապտղային, ընկույզների և դեղաբույսերի տնկադաշտերի ստեղծում, ինչպես նաև խոտհնձի և արա-
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ծեցման նպատակով անտառային հողերի օգտագործում (տե՛ս
ԱՕ 38-րդ հոդվածի ﬔկնաբանությունը): Կողﬓակի անտառօգտագործման առաջին տեսակի դեպքում կնքվում է անտառօգտագործման պայմանագիր, և անտառային տնտեսություն վարող
կազմակերպության կողﬕց տրվում է անտառային տոմս, իսկ
երկրորդ տեսակն իրականացվում է վարձակալության պայմանագրի և անտառային տոմսի հիման վրա: Կողﬓակի անտառօգտագործման ցանկացած տեսակի իրականացման դեպքում
անտառային տոմս ստանալու պահանջը բխում է ՀՀ ԱՕ ﬕ շարք
դրույթների վերլուծությունից: Անտառային տոմսը ներառում է
կողﬓակի անտառօգտագործման տեսակը, տարածքը, ծավալները, ժամկետը, արժեքը և այլ պայմաններ, որոնցից յուրաքանչյուրի խախտումը հիմք է անձին պատասխանատվության ենթարկելու համար:
Կենդանական աշխարհի վերարտադրության կազմակերպման և օգտագործման նպատակներով անտառօգտագործման
իրավունք տվող փաստաթղթերն են անտառօգտագործման
պայմանագիրը և անտառային տոմսը, որոնցով սահմանվում են
անտառօգտագործման պայմանները: Դրանց խախտումը հիմք է
անտառօգտագործողի նկատմամբ պատասխանատվության ﬕջոց կիրառելու համար:
Գիտահետազոտական նպատակներով անտառների և անտառային հողերի օգտագործման իրավունք տվող փաստաթղթերն են գիտահետազոտական նպատակներով անտառների
և անտառային հողերի օգտագործման պայմանագիրը և անտառային տոմսը կամ անտառահատման տոմսը` կախված նախատեսվող հետազոտությունների և ուսուﬓասիրությունների
բնույթից: Անտառօգտագործման այս տեսակի դեպքում ևս անտառահատման տոմսը և անտառային տոմսն ունեն նույն բովանդակությունը, ինչ որ բնափայտի մթերման, երկրորդային
անտառանյութի մթերման և կողﬓակի անտառօգտագործման
դեպքում:
Մշակութային, առողջարարական, սպորտի, հանգստի և
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զբոսաշրջության նպատակներով անտառօգտագործման իրավունք վերապահող փաստաթղթերն են անտառօգտագործման
պայմանագիրը և(կամ) անտառային հողերի օգտագործման պայմանագիրը` կախված նրանից, թե անտառօգտագործողը ՀՀ ԱՕ
41-րդ հոդվածի 1-ին մասում թվարկված ինչ գործունեություն է
իրականացնում (տե՛ս ՀՀ ԱՕ 41-րդ հոդվածի ﬔկնաբանությունը):
Սուբյեկտ. թեև ﬔկնաբանվող հոդվածը որպես սուբյեկտ հիշատակում է նաև պաշտոնատար անձանց, սակայն նկարագրված իրավախախտումը չի առնչվում պաշտոնեական դիրքի
օգտագործման կամ չարաշահման հետ, ուստի անկախ պաշտոնից` իրավախախտում թույլ տված բոլոր անձինք ենթակա են
պատասխանատվության որպես քաղաքացիներ:
Սուբյեկտիվ կողմ. արարքը կարող է կատարվել ﬕայն դիտավորությամբ:
Հոդված 69. Անտառների վերականգնման և բարելավման,
հասունացած բնափայտի ռեսուրսների
օգտագործման կանոնները խախտելը
Անտառների վերականգնման, անտառների վիճակի և տեսակային կազﬕ բարելավման, դրանց արդյունավետության բարձրացման, ինչպես նաև հասունացած բնափայտի ռեսուրսների
օգտագործման կանոններն ու հրահանգները խախտելը`
առաջացնում է տուգանքի նշանակում պաշտոնատար անձանց նկատմամբ` սահմանված նվազագույն աշխատավարձի
հարյուրապատիկի չափով:
(69-րդ հոդվածը փոփ.11.12.02 ՀՕ-495-Ն)
Մեկնաբանություն
Օբյեկտ. զանցակազﬕ օբյեկտն անտառների պահպանության
ոլորտի հասարակական հարաբերություններն են:
Օբյեկտիվ կողմ. արարքը կատարվում է պաշտոնատար անձանց կողﬕց իրենց լիազորություններն (իրավունքները և պարտականությունները) իրականացնելիս թերանալու, չկատարելու
կամ այլ կերպ դրանք խախտելու ձևով:
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Սուբյեկտ. սույն զանցակազﬕ սուբյեկտ կարող են լինել անտառային տնտեսություն վարող կազմակերպությունների պաշտոնատար անձինք, ովքեր աշխատանքային պայմանագրով
պարտավորություն են կրում պահպանելու անտառների վերականգնման, անտառների վիճակի և տեսակային կազﬕ բարելավման, դրանց արդյունավետության բարձրացման, ինչպես
նաև հասունացած բնափայտային ռեսուրսների օգտագործման
կանոնները և կատարելու հրահանգները:
Սուբյեկտիվ կողմ. արարքը կարող է կատարվել ﬕայն դիտավորությամբ:
Հոդված 70. Պետական անտառային ֆոնդի հողերում
խոտհարքները և արոտահանդակները ﬖասելը
Պետական անտառային ֆոնդի հողերում խոտհարքները և
արոտահանդակները ﬖասելը`
առաջացնում է տուգանքի նշանակում քաղաքացիների
նկատմամբ` սահմանված նվազագույն աշխատավարձի հիսնապատիկից ﬕնչև ութսունապատիկի չափով, իսկ պաշտոնատար
անձանց նկատմամբ` հարյուրապատիկից ﬕնչև հարյուրհիսնապատիկի չափով:
(70-րդ հոդվածը փոփ. 02.09.93 ՀՕ-79, 11.12.02 ՀՕ-495-Ն)
Մեկնաբանություն
Օբյեկտ. զանցակազﬕ օբյեկտն անտառային հողերի պահպանությանն ուղղված հասարակական հարաբերություններն են:
Օբյեկտիվ կողմ. ՀՀ ՀՕ 25-րդ հոդվածն անտառային հողերի կազմում թվարկում է խոտհարքները և արոտները134, որոնց
օգտագործումը ՀՀ ԱՕ-ն համարում է կողﬓակի անտառօգտագործման տեսակ: Իսկ կողﬓակի անտառօգտագործման բոլոր
տեսակներն իրականացվում են անտառօգտագործման պայմա134 ՀՀ ՎԻՎՕ եզրույթները չեն համապատասխանեցվել դրանից հետո ընդունված
իրավական ակտերում գործածվող եզրույթներին: Արդյունքում ՎԻՎՕ-ում
գործածվում է «արոտահանդակ» եզրույթը, իսկ ՀՀ ՀՕ-ում` «արոտ», սակայն
դրանց ﬕջև բովանդակային տարբերություն չկա:
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նագրի կամ անտառային հողերի օգտագործման պայմանագրի
կամ անտառային հողերի վարձակալության պայմանագրի և
անտառային տոմսի հիման վրա, որոնցով սահմանվում են օգտագործման պայմանները` անտառային օրենսդրության համաձայն:
Խոտհարքներն ու արոտահանդակները կարող են ﬖասվել
տրանսպորտային ﬕջոցների երթևեկության, անասունների
արածեցման, հրդեհների, կառուցապատման աշխատանքներ
իրականացնելու, ինչպես նաև այլ ազդեցությունների արդյունքում: Այս զանցակազﬕ իմաստով ﬖասել նշանակում է խախտել արոտների կամ խոտհարքների ամբողջականությունը կամ
մասնակի փչացնել դրանք, ինչի արդյունքում կնվազի դրանք
նպատակային նշանակությամբ օգտագործելու հնարավորությունը:
Սուբյեկտ. թեև ﬔկնաբանվող հոդվածը որպես սուբյեկտ հիշատակում է նաև պաշտոնատար անձանց, սակայն նկարագրված իրավախախտումը չի առնչվում պաշտոնական դիրքի
օգտագործման կամ չարաշահման հետ, ուստի, անկախ պաշտոնից, իրավախախտում թույլ տված բոլոր անձինք ենթակա են
պատասխանատվության որպես քաղաքացիներ:
Սուբյեկտիվ կողմ. արարքը կարող է կատարվել ինչպես դիտավորությամբ, այնպես էլ անզգուշությամբ:
Հոդված 71. Անտառներում և պետական անտառային ֆոնդի
ոչ անտառապատ հողերում ինքնակամ խոտհունձ
կատարելն ու անասուններ արածեցնելը և (կամ)
դրանց կանոնները խախտելը
Անտառներում և պետական անտառային ֆոնդի ոչ անտառապատ հողերում ինքնակամ խոտհունձ կատարելն ու անասուններ արածեցնելը և (կամ) դրանց կանոնները խախտելը`
առաջացնում է տուգանքի նշանակում քաղաքացիների
նկատմամբ` սահմանված նվազագույն աշխատավարձի հիսնապատիկից ﬕնչև ութսունապատիկի չափով, իսկ պաշտոնատար
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անձանց նկատմամբ` հարյուրապատիկից ﬕնչև հարյուրհիսնապատիկի չափով:
(71-րդ հոդվածը փոփ. 02.09.93 ՀՕ-79, 11.12.02 ՀՕ-495-Ն)
Մեկնաբանություն
Օբյեկտ. զանցակազﬕ օբյեկտը կողﬓակի անտառօգտագործում իրականացնելիս անտառների և անտառային հողերի պահպանությանն ուղղված հասարակական հարաբերություններն
են:
Օբյեկտիվ կողմ. արարքը կարող է դրսևորվել հետևյալ այլընտրանքային ձևերով կամ դրանք կարող են տեղի ունենալ
ﬕաժամանակ:
Անտառներում և պետական անտառային ֆոնդի ոչ անտառապատ հողերում ինքնակամ խոտհունձ կատարելն ու
անասուններ արածեցնելը: Անտառային հողերում խոտհունձ
կատարելը (խոտհարքների օգտագործումը) և անասունների
արածեցումը կողﬓակի անտառօգտագործման տեսակներ են և
իրականացվում են անտառային հողերի օգտագործման պայմանագրի կամ անտառային հողերի վարձակալության պայմանագրի և անտառային տոմսի հիման վրա: Հետևաբար՝ խոտհունձը
և անասունների արածեցումը կհամարվեն ինքնակամ, եթե կատարվել են առանց կողﬓակի անտառօգտագործման իրավունք
վերապահող համապատասխան փաստաթղթերի:
Անտառներում և պետական անտառային ֆոնդի ոչ անտառապատ հողերում խոտհունձ կատարելու և անասուններ
արածեցնելու կանոնները135 խախտելը: Սա վերաբերում է այն
դեպքերին, երբ կողﬓակի անտառօգտագործուﬓ (խոտհունձ և
135 ՀՀ ԱՕ 38-րդ հոդվածի 3-րդ մասը հղում է անում «Կողﬓակի անտառօգտագործման կարգը հաստատելու մասին» պետական կառավարման լիազորված
մարﬓի որոշմանը (դեռևս չի ընդունվել), որով պետք է հաստատվեին
անտառօգտագործման կանոնները` ըստ կողﬓակի անտառօգտագործման
տեսակների: ՀՀ ՎԻՎՕ ﬔկնաբանվող հոդվածի իմաստով կանոններ են
նաև անտառային հողերի օգտագործման և(կամ) անտառային հողերի
վարձակալության պայմանագրով և անտառային տոմսով սահմանված
պայմանները:
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անասունների արածեցում) իրականացվում է այն անձի կողﬕց,
ով օրենքով սահմանված կարգով անտառային տնտեսություն
վարող կազմակերպության հետ կնքել է անտառային հողերի օգտագործման կամ անտառային հողերի վարձակալության
պայմանագիր և ստացել անտառային տոմս, որով սահմանվել
են կողﬓակի անտառօգտագործման իրավունքի իրացման սահմանները:
 Օրինակ՝ քաղաքացի Պողոսյանը օրենքով սահմանված կարգի
պահպանմամբ անտառային տնտեսություն վարող կազմակերպության հետ կնքել է անտառային հողերի օգտագործման պայմանագիր և ստացել անտառային տոմս խոտհունձ կատարելու համար:
Խոտհունձ կատարելիս Պողոսյանը խախտել է այդ նպատակի համար իրեն հատկացված տարածքը և ժամկետները:
Նշված խախտուﬓերը հիմք են քաղաքացուն սույն հոդվածով պատասխանատվության ենթարկելու համար:

Արարքը կհամարվի ավարտված անտառօգտագործման իրավունք վերապահող փաստաթղթերում խոտհունձ կատարելու
և անասուններ արածեցնելու վերաբերյալ ցանկացած կանոնի
խախտման դեպքում:
Սուբյեկտ. թեև ﬔկնաբանվող հոդվածը որպես սուբյեկտ հիշատակում է նաև պաշտոնատար անձանց, սակայն նկարագրված իրավախախտումը չի առնչվում պաշտոնեական դիրքի
օգտագործման կամ չարաշահման հետ, ուստի անկախ պաշտոնից` իրավախախտում թույլ տված բոլոր անձինք ենթակա են
պատասխանատվության որպես քաղաքացիներ:
Սուբյեկտիվ կողմ. արարքը կարող է կատարվել ինչպես դիտավորությամբ, այնպես էլ անզգուշությամբ:
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Հոդված 72. Ինքնագլուխ վայրի պտուղներ, ընկույզ, սունկ,
հատապտուղ հավաքելը
Ինքնագլուխ վայրի պտուղներ, ընկույզ, սունկ, հատապտուղ
և այլն հավաքելը այն անտառամասերում, որտեղ դա արգելված
է կամ թույլատրվում է ﬕայն անտառատոմսերով`
առաջացնում է տուգանքի նշանակում քաղաքացիների նկատմամբ` սահմանված նվազագույն աշխատավարձի չափով, իսկ
պաշտոնատար անձանց նկատմամբ` նվազագույն աշխատավարձի քսանապատիկի չափով:
Վայրի պտուղներ, ընկույզ, հատապտուղ և այլն հավաքելը
դրանք հավաքելու համար սահմանված ժամկետների և եղանակների խախտմամբ`
առաջացնում է նախազգուշացում կամ տուգանքի նշանակում
քաղաքացիների նկատմամբ` սահմանված նվազագույն աշխատավարձի հնգապատիկի չափով, իսկ պաշտոնատար անձանց
նկատմամբ` սահմանված նվազագույն աշխատավարձի քսանհինգապատիկի չափով:
(72-րդ հոդվածը փոփ. 02.09.93 ՀՕ-79, 11.12.02 ՀՕ-495-Ն, խմբ.
08.04.09 ՀՕ-98-Ն)
Մեկնաբանություն
Այս հոդվածում նկարագրված են երկու ինքնուրույն զանցակազﬔր, որոնց տարրերը ներկայացվում են զուգահեռ համարակալմամբ:
Օբյեկտ. զանցակազﬔրի օբյեկտը կողﬓակի անտառօգտագործում իրականացնելիս անտառային ռեսուրսների պահպանությանն ուղղված հասարակական հարաբերություններն են:
Օբյեկտիվ կողմ.
1. ՀՀ ԱՕ 44-րդ հոդվածն ամրագրում է քաղաքացիների ընդհանուր անտառօգտագործման իրավունքը` ﬕաժամանակ սահմանելով դրա շրջանակները: Նշված հոդվածի 1-ին մասից հետևում
է, որ վայրի պտուղների, ընկույզի, սնկի, հատապտուղների և
այլնի հավաքումը (ոչ բնափայտային անտառանյութի մթերում)
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առանց թույլտվության կհամարվի իրավաչափ, եթե կատարվել
է. (1) պետական կամ համայնքային սեփականության անտառներում, որտեղ դա արգելված չէ կամ չի պահանջվում թույլտվություն, և (2) անձնական օգտագործման նպատակով (տե՛ս նաև ԱՕ
44 հոդվածի ﬔկնաբանությունը): Նշված պայմաններից որևէ ﬔկի
խախտումը հիմք է անձին պատասխանատվության ենթարկելու
համար:
Օբյեկտիվ կողﬕ պարտադիր հատկանիշ է իրավախախտման կատարման վայրը, այսինքն` անտառամասը, որտեղ դա
արգելված է: Պարզելու համար, թե արդյո՞ք տվյալ անտառամասում արգելվում է136 ոչ բնափայտային անտառանյութի մթերումը,
անհրաժեշտ է ուսուﬓասիրել պետական լիազորված մարﬓի
կողﬕց հաստատված անտառկառավարման պլանը: Ոչ բնափայտային անտառանյութի մթերումը բոլոր դեպքերում արգելվում է
պետական արգելոցների սահմաններում, ինչպես նաև ազգային
պարկի արգելոցային գոտում ընդգրկված անտառամասերում:
Ելնելով պետական արգելավայրերի ստեղծման նպատակներից` յուրաքանչյուր դեպքում դրա կանոնադրությամբ ևս կարող
է սահմանափակվել անտառօգտագործման ռեժիմը, այդ թվում
նաև` ոչ բնափայտային անտառանյութի մթերման մասով (տե՛ս
«Բնության հատուկ պահպանվող տարածքների մասին» ՀՀ օրենքի
16-րդ հոդված և 17-րդ հոդվածի 1-ին մաս):
Ինչ վերաբերում է ﬔկնաբանվող դրույթի «… այն անտառամասերում, որտեղ դա արգելված է կամ թույլատրվում է անտառատոմսերով» ձևակերպմանը, ապա պետք է նշել, որ ո՛չ ՀՀ ԱՕ-ը,
ո՛չ էլ դրա հիման վրա ընդունված իրավական ակտերը ոչ բնափայտային անտառանյութի մթերման համար անտառային տոմս
ստանալու պահանջը պայմանավորում են ﬕայն անտառօգտա136 Այս հոդվածի իմաստով «արգելել» բառը չպետք է ընկալվի բացարձակ իմաստով. անտառկառավարման պլանն ուղղակիորեն արգելքներ չի պարունակում,
սակայն այն տասը տարվա կտրվածքով նախատեսում է անտառօգտագործման,
անտառվերականգնման, անտառների պահպանության, ինչպես նաև անտառային տնտեսության վարման հետ կապված աշխատանքների կատարման
ծրագիրը:
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գործման նպատակով: Այսպես, ՀՀ ԱՕ 38-րդ և 44-րդ հոդվածների
վերլուծությունից բխում է, որ ոչ բնափայտային անտառանյութի
մթերումը թույլտվության (անտառօգտագործման պայմանագրի
և անտառային տոմսի) հիման վրա կամ առանց դրա կատարելու
ﬕակ չափանիշն անտառօգտագործման նպատակն է` անձնական օգտագործման համար կամ շահույթ ստանալու համար (նշված
նպատակներով պայմանավորված է նաև մթերվող անտառանյութի ծավալը): Առաջինի դեպքում որևէ թույլտվություն չի պահանջվում, իսկ երկրորդն իրականացվում է անտառային տնտեսություն վարող կազմակերպության հետ կնքված պայմանագրի
և դրա հիման վրա տրված անտառային տոմսի համաձայն:
Մեկնաբանվող զանցակազﬕ իմաստով պտուղների, ընկույզների, սնկերի, հատապտուղների և այլնի հավաքումը համարվում է ինքնագլուխ, եթե կատարվել է այն անտառամասում,
որտեղ արգելված է (անկախ իրավախախտի նպատակից` անձնական օգտագործման կամ շահույթ ստանալու համար) կամ կատարվել է շահույթ ստանալու նպատակով առանց անտառային
տոմսի այն անտառամասում, որտեղ դա թույլատրվում է:
2. Պտուղների, հատապտուղների, ընկույզների, սնկերի, ուտելի բույսերի և դեղաբույսերի, ինչպես նաև տեխնիկական հումքի
մթերումը` որպես կողﬓակի բնօգտագործման տեսակ, իրականացվում է անտառային տնտեսություն վարող կազմակերպության հետ կնքված պայմանագրի և դրա հիման վրա տրված անտառային տոմսի համաձայն, որը տարածքից, ծավալներից և
արժեքից բացի, սահմանում է նաև ժամկետը և պայմանները137:
Կողﬓակի անտառօգտագործման դեպքում մթերման ժամկետը
և եղանակները պարտավոր են պահպանել նաև ընդհանուր անտառօգտագործում (ՀՀ ԱՕ 44-րդ հոդված) իրականացնող անձինք: Այնուաﬔնայնիվ, ՀՀ ԱՕ 38-րդ հոդվածի 3-րդ մասի հիման
վրա պետական և համայնքային անտառային հողերում կողﬓա137 ՀՀ ԱՕ 45-րդ հոդվածի 4-րդ մասն անտառային տոմսում արտացոլվող
տվյալների ցանկում առանձին չի նշում եղանակների մասին, սակայն
կողﬓակի անտառօգտագործման պայմանների ներքո պետք է հասկանալ
նաև դրա եղանակները:
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կի անտառօգտագործման կարգը, որը ի թիվս այլ պայմանների
պետք է ներառեր նաև անտառօգտագործման ժամկետները և
եղանակները, դեռևս չի հաստատվել: Սակայն բոլոր դեպքերում
գործում է ՀՀ ԱՕ 38-րդ հոդվածի 1-ին մասում ամրագրված կանոնը. ոչ բնափայտային անտառանյութի մթերուﬓ անտառային
հողերում իրականացվում է առանց անտառին ﬖաս պատճառելու:
Այս զանցակազﬕ պարտադիր հատկանիշ է արարքի կատարման վայրը` այն անտառամասը, որտեղ ոչ բնափայտային
անտառանյութի մթերումը թույլատրվում է:
Սուբյեկտ. թեև ﬔկնաբանվող հոդվածը որպես սուբյեկտ հիշատակում է նաև պաշտոնատար անձանց, սակայն նկարագրված
իրավախախտուﬓերը չեն առնչվում պաշտոնեական դիրքի օգտագործման կամ չարաշահման հետ, ուստի անկախ պաշտոնից`
իրավախախտում թույլ տված բոլոր անձինք ենթակա են պատասխանատվության որպես քաղաքացիներ:
Սուբյեկտիվ կողմ. այս հոդվածում նկարագրված երկու արարքներն էլ կատարվում են դիտավորությամբ:
Հոդված 73. Արտադրական օբյեկտները շահագործման
հանձնելը առանց անտառի վրա ﬖասակար
ազդեցությունը կանխող կայանքների
Անտառների վիճակի և վերարտադրության վրա ﬖասակար
ազդեցությունը կանխող կայանքներով չապահովված նոր և վերակառուցված ձեռնարկություններ, արտադրամասեր, ագրեգատներ, տրանսպորտային ուղիներ, կոմունալ և այլ օբյեկտներ
շահագործման հանձնելը`
առաջացնում է տուգանքի նշանակում պաշտոնատար անձանց նկատմամբ` սահմանված նվազագույն աշխատավարձի
հարյուրհիսնապատիկի չափով:
(73-րդ հոդվածը փոփ. 02.09.93 ՀՕ-79, 11.12.02 ՀՕ-495-Ն)
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Մեկնաբանություն
Օբյեկտ. զանցակազﬕ օբյեկտը տնտեսական գործունեություն իրականացնելիս անտառների պահպանությանն ուղղված
հասարակական հարաբերություններն են:
Օբյեկտիվ կողմ. ՇՄԱՓ ինստիտուտը կոչված է ապահովելու շրջակա ﬕջավայրի և դրա բաղադրիչների, այդ թվում`
անտառների պահպանությունը կամ նվազագույնի հասցնելու դրանց վրա բացասական ազդեցությունը տնտեսական
կամ այլ գործունեության իրականացման ընթացքում: Շրջակա ﬕջավայրի պահպանությանն ուղղված գործողությունները (այդ թվում` բացասական ազդեցությունները նվազեցնող
կայանքների տեղադրումը) սահմանվում են ՀՀ ԲՆ կողﬕց
տրված փորձաքննական եզրակացությամբ և պարտադիր են
տնտեսվարող սուբյեկտի համար: Փորձաքննության ենթակա գործունեության տեսակների ցանկը սահմանված է «Շրջակա ﬕջավայրի վրա ազդեցության փորձաքննության մասին» ՀՀ օրենքի 4-րդ հոդվածով, իսկ «Շրջակա ﬕջավայրի
վրա ազդեցության փորձաքննության ենթակա նախատեսվող
գործունեությունների սահմանային չափերի մասին» ՀՀ կառավարության որոշմամբ ըստ առանձին ոլորտների ամրագրված են արտադրական հզորությունների նվազագույն շեﬔրը,
որոնք գերազանցելու դեպքում գործունեության տվյալ տեսակը կարող է իրականացվել ﬕայն դրական փորձաքննական
եզրակացության առկայության պարագայում: Արտադրական
կամ այլ հզորությունների սահմանային չափերը գիտականորեն հիﬓավորված ցուցանիշներ են, և պետք է ենթադրել, որ
դրանք չգերազանցելու դեպքում շրջակա ﬕջավայրի վրա բացասական ազդեցությունը զգալի չէ:
Մեկնաբանվող հոդվածի կիրառության համար անհրաժեշտ է
ըստ հաջորդականության պարզել հետևյալ հարցերը. (1) արդյո՞ք
գործունեության տվյալ տեսակը ենթակա է ՇՄԱՓ-ի, (2) եթե այո,
ապա արդյո՞ք փորձաքննական եզրակացությամբ տնտեսվարող
սուբյեկտի համար նախատեսվել է անտառների վրա բացասա-
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կան ազդեցությունը կանխող կայանքների տեղադրում, (3) եթե
այո, կատարվե՞լ է արդյոք նշված պահանջը:
Եթե փորձաքննական եզրակացությամբ սահմանվել է անտառների վրա բացասական ազդեցությունը կանխող կայանքի
տեղադրման պահանջ, և արտադրական օբյեկտը շահագործման հանձնելու պահին այն կատարված չի եղել, ապա համապատասխան պաշտոնատար անձինք ենթակա են պատասխանատվության անկախ անտառներին պատճառված փաստացի
ﬖասի առկայությունից:
Սուբյեկտ. զանցակազմի սուբյե կտ կա րող են լի նել արտադրական օբյե կտներ շա հա գոր ծող կազմա կեր պու թյուն ների (ի րավաբանա կան անձա նց) և անհատ ձեռ նար կա տե րե րի
այն պաշ տոնատար ան ձի նք, ովքեր պարտավո րու թյուն են
կրում տն տեսա կան գոր ծունե ություն ի րա կա նաց նելիս է կոլոգի ա կան ան վտան գության պա հա նջների պահ պանման համար:
Սուբյեկտիվ կողմ. արարքը կատարվում է դիտավորությամբ:
Հոդված 74. Անտառը քիﬕական և ռադիոակտիվ
նյութերով, արտադրական կեղտաջրերով,
արդյունաբերական արտանետուﬓերով և
արտադրական թափոններով ﬖասելը
Անտառը քիﬕական և ռադիոակտիվ նյութերով, արտադրական կեղտաջրերով, արդյունաբերական արտանետուﬓերով և
արտադրական թափոններով աղտոտելը, որի հետևանքով անտառը չորացել կամ հիվանդացել է`
առաջացնում է տուգանքի նշանակում պաշտոնատար անձանց նկատմամբ` սահմանված նվազագույն աշխատավարձի
հարյուրհիսնապատիկի չափով:
(74-րդ հոդվածը փոփ. 02.09.93 ՀՕ-79, 11.12.02 ՀՕ-495-Ն)
Մեկնաբանություն
Օբյեկտ. զանցակազﬕ օբյեկտը տնտեսական գործունեություն իրականացնելիս անտառների պահպանության ոլորտի
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հասարակական հարաբերություններն են, որոնց դեմ ոտնձգում
է իրավախախտը:
Օբյեկտիվ կողմ. քիﬕական և ռադիոակտիվ նյութերով, արտադրական կեղտաջրերով, արդյունաբերական արտանետումներով և արտադրական թափոններով անտառը կարող է ﬖասվել
ինչպես արտադրական կամ արդյունաբերական օբյեկտներում
տեխնիկական անսարքությունների, մասնագետների աշխատանքում թերությունների, քիﬕական և ռադիոակտիվ նյութեր
և արտադրական թափոններ փոխադրող տրանսպորտային ﬕջոցներից դրանց արտահոսքի, այնպես էլ տարերային աղետների հետևանքով: Սակայն վերջին դեպքում վարչական պատասխանատվություն կիրառվել չի կարող, քանի որ բացակայում է
իրավախախտման սուբյեկտը138:
Օբյեկ տիվ կողմի պարտա դիր հատկա նիշ ներն են ան տառի վնաս ման եղա նակ ները (քիմի ա կան և ռադի ոակտիվ նյութեր, ար տադրական կեղտաջրեր, ար դյու նա բե րական արտանետում ներ և արտադրա կան թա փոն ներ), ինչպես նաև
առաջացած հետ ևանքը` անտա ռի չո րա ցում կամ հի վան դացում:
Սա նշանա կում է, որ այլ նյու թե րով անտառի աղտո տումը չի
կարող հան գեց նել այս հոդվա ծով պա տաս խա նատ վու թյան:
Միևնույն ժա մանակ պար տա դիր է հետ ևանքի առ կայու թյունը` ան տառի չո րացման կամ հիվան դության ձևով: Հարկ է
նկատի ու նե նալ, որ չորա ցումը կամ հիվան դու թյունը պե տք
է լի նի զանգվա ծային, այսինքն՝ ընդգր կի այնպի սի տարա ծք,
որը վնաս կպատ ճա ռի ան տա ռին` որպես բնական հա մա լիրի:
Սուբյեկտ. զան ցա կազմի սուբյեկտ կարող են լինել արտադ րական օբյե կտ ներ շա հա գոր ծող կազմա կեր պու թյուն նե րի
(իրա վաբանական ան ձա նց) և անհատ ձեռ նար կա տե րերի այն
138 Քանի որ արտադրական և արդյունաբերական օբյեկտները, ինչպես նաև
տրանսպորտային ﬕջոցները հանդիսանում են առավել վտանգի աղբյուր,
ապա դրանց շահագործմամբ պատճառված ﬖասը բոլոր դեպքերում ենթակա
է հատուցման` անկախ ﬔղքից: Մանրամասն տե՛ս ՀՀ Քաղ. օր. 1058-րդ հոդվածի
ﬔկնաբանությունը:
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պաշտոնա տար անձի նք, ով քեր պար տա վո րություն են կրում
տն տե սական գործունե ություն իրա կա նաց նելիս էկոլո գի ական անվտանգու թյան պա հա նջնե րի պահ պան ման հա մար:
Սուբյեկտիվ կողմ. արարքը կարող է կատարվել ինչպես դիտավորությամբ, այնպես էլ անզգուշությամբ:
Հոդված 75. Անտառները կենցաղային ﬓացուկներով ու
թափոններով աղտոտելը
Անտառները կենցաղային ﬓացուկներով և թափոններով աղտոտելը`
առաջացնում է տուգանքի նշանակում քաղաքացիների նկատմամբ` սահմանված նվազագույն աշխատավարձի հիսնապատիկի չափով, իսկ պաշտոնատար անձանց նկատմամբ` հարյուրապատիկի չափով:
(75-րդ հոդվածը փոփ. 02.09.93 ՀՕ-79, 11.12.02 ՀՕ-495-Ն)
Մեկնաբանություն
Օբյեկտ. զանցակազﬕ օբյեկտն անտառների պահպանության
ոլորտի հասարակական հարաբերություններն են:
Օբյեկտիվ կողմ. արարքը կարող է դրսևորվել անտառներում մարդու կենսագործունեության կամ արտադրության արդյունքում առաջացած թափոնները թողնելով կամ տեղադրելով:
«Թափոնների մասին» ՀՀ օրենքի139 4-րդ հոդվածի համաձայն.
«Թափոնները արտադրության կամ սպառման ընթացքում գոյացած հումքի, նյութերի, արգասիքների, այլ արտադրանքի կամ
մթերքի ﬓացորդներն են, ինչպես նաև ապրանքները (արտադրանք), որոնք կորցրել են իրենց սկզբնական սպառողական
հատկությունները»:
Սուբյեկտ. թեև ﬔկնաբանվող հոդվածը որպես սուբյեկտ հիշատակում է նաև պաշտոնատար անձանց, սակայն նկարագրված իրավախախտումը չի առնչվում պաշտոնեական դիրքի
օգտագործման կամ չարաշահման հետ, ուստի անկախ պաշտո139 Ընդունվել է 24.11.2004, ուժի ﬔջ է մտել 07.01.2005, ՀՀՊՏ 2004.12.28/72(371)
Հոդ. 1480:
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նից` իրավախախտում թույլ տված բոլոր անձինք ենթակա են
պատասխանատվության որպես քաղաքացիներ:
Սուբյեկտիվ կողմ. արարքը կարող է կատարվել դիտավորությամբ:
Հոդված 76. Պետական անտառային ֆոնդի հողերում
ճահճակալած տարածքների ու դրենաժային
չորացման առուների համակարգերն ու
ճանապարհները ոչնչացնելը կամ ﬖասելը
Պետական անտառային ֆոնդի հողերում ճահճակալած տարածքների ու դրենաժային չորացման առուների համակարգերն
ու ճանապարհները ոչնչացնելը կամ ﬖասելը`
առաջացնում է տուգանքի նշանակում քաղաքացիների նկատմամբ` սահմանված աշխատավարձի հիսնապատիկից ﬕնչև ութսունապատիկի չափով, իսկ պաշտոնատար անձանց նկատմամբ`
հարյուրապատիկից ﬕնչև հարյուրհիսնապատիկի չափով:
(76-րդ հոդվածը փոփ. 02.09.93 ՀՕ-79, 11.12.02 ՀՕ-495-Ն)
Մեկնաբանություն
Օբյեկտ. զանցակազﬕ օբյեկտն անտառների պահպանությանն ուղղված հասարակական հարաբերություններն են:
Օբյեկտիվ կողմ. արարքը կարող է կատարվել անտառօգտագործման աշխատանքներ կատարելիս կամ անտառներում շինարարական աշխատանքներ կատարելիս դրենաժային չորացման
առուների համակարգերն ու ճանապարհներն անզգուշությամբ
ﬖասելու կամ ոչնչացնելու կամ դրանք դիտավորությամբ շարքից դուրս բերելու ձևով` տեխնիկական ﬕջոցների օգտագործմամբ կամ առանց դրա:
Սուբյեկտ. զանցակազﬕ սուբյեկտ կարող են լինել ինչպես
քաղաքացիները, այնպես էլ պաշտոնատար անձինք, ովքեր պատասխանատու են անտառներում դրենաժային չորացման առուների համակարգերի և ճանապարհների պահպանության համար:
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Սուբյեկտիվ կողմ. արարքը կարող է կատարվել ինչպես դիտավորությամբ, այնպես էլ անզգուշությամբ:
Հոդված 77. Անտառային ֆոնդում սահմանափակող
անտառշինական և այլ նշանները ոչնչացնելը
կամ ﬖասելը
Անտառային ֆոնդում սահմանափակող անտառշինական և
այլ նշանները ոչնչացնելը կամ ﬖասելը`
առաջացնում է տուգանքի նշանակում քաղաքացիների նկատմամբ` սահմանված նվազագույն աշխատավարձի ութսունապատիկի չափով, իսկ պաշտոնատար անձանց նկատմամբ` հարյուրհիսնապատիկի չափով:
(77-րդ հոդվածը փոփ. 02.09.93 ՀՕ-79, 11.12.02 ՀՕ-495-Ն)
Մեկնաբանություն
Օբյեկտ. զանցակազﬕ օբյեկտն անտառների պահպանությանն ուղղված հասարակական հարաբերություններն են:
Օբյեկտիվ կողմ. անտառային տնտեսության վարման նպատակներով անտառաշինական նախագծին և անտառկառավարման պլանին համապատասխան անտառներում տեղադրվում
են անտառաշինական նշաններ` նշանոցանային սյուներ, քառակուսային սյուներ, նշանաձողեր, պիկետային ցցեր, սահմանագծային նշաններ (սյուներ, բլուրներ) և այլն (տե՛ս ՀՀ գյուղատնտեսության նախարարի հրամանը «Անտառային տնտեսության
կառավարման պլանների հրահանգը հաստատելու մասին»), որոնք
թույլ են տալիս տեղանքում ամրագրել անտառպետությունների
սահմանները և պայմանականորեն առանձնացնել անտառամասերը:
Անտառաշինական նշանները կարող են ոչնչացվել կամ ﬖասվել անտառօգտագործման իրականացման, տրանսպորտային
ﬕջոցների տեղաշարժի և այլնի հետևանքով: Անտառաշինական
նշանների ﬖասում պետք է համարել նաև դրանց տեղափոխումը, քանի որ այդ դեպքում թեև նշանը ֆիզիկապես պահպանվում
է, սակայն խախտվում է անտառաշինական նշանների ցանցը:
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Սուբյեկտ. թեև ﬔկնաբանվող հոդվածը որպես առանձին
սուբյեկտ հիշատակում է նաև պաշտոնատար անձանց, սակայն
նկարագրված իրավախախտումը չի առնչվում պաշտոնեական
դիրքի օգտագործման կամ չարաշահման հետ, ուստի անկախ
պաշտոնից` իրավախախտում թույլ տված բոլոր անձինք ենթակա են պատասխանատվության որպես քաղաքացիներ:
Սուբյեկտիվ կողմ. արարքը կարող է կատարվել ինչպես դիտավորությամբ, այնպես էլ անզգուշությամբ:
Հոդված 78. Անտառի կենդանական աշխարհին
ﬖաս հասցնելը
Անտառի կենդանական աշխարհին ﬖաս հասցնելը`
առաջացնում է տուգանքի նշանակում քաղաքացիների
նկատմամբ` սահմանված նվազագույն աշխատավարձի հիսնապատիկից ﬕնչև ութսունապատիկի չափով, իսկ պաշտոնատար
անձանց նկատմամբ` հարյուրապատիկից ﬕնչև հարյուրհիսնապատիկի չափով:
(78-րդ հոդվածը փոփ. 02.09.93 ՀՕ-79, 11.12.02 ՀՕ-495-Ն)
Մեկնաբանություն
Օբյեկտ. զանցակազﬕ օբյեկտն անտառների և անտառային
կենսաբազմազանության պահպանությանն ուղղված հասարակական հարաբերություններն են:
Օբյեկտիվ կողմ. ﬔկնաբանվող հոդվածի կիրառության համար առանցքային նշանակություն ունի «կենդանական աշխարհին ﬖաս հասցնել» արտահայտության բովանդակության
պարզաբանումը: «Կենդանական աշխարհի մասին» ՀՀ օրենքի
1-ին հոդվածի համաձայն. «Կենդանական աշխարհը կենդանիների (անողնաշարավոր և ողնաշարավոր) վայրի տեսակների և
դրանց համակեցությունների ամբողջականությունն է»: Կենդանական աշխարհին կարող է ﬖաս պատճառվել ինչպես ապօրինի որսի, վերջիններիս համար կեր հանդիսացող անտառանյութի
մթերման, այնպես էլ նրանց բների ու բնադրավայրերի, ﬕգրացիայի ուղիների ոչնչացման և այլ գործողությունների հետևան-
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քով: Վնաս ասելով պետք է հասկանալ նշված գործողությունների արդյունքում կենդանական աշխարհի` որպես ամբողջության
վրա բացասական ազդեցությունը, ինչի հետևանքով տուժել
են կենդանիների պոպուլյացիաները: Այսինքն՝ գործնականում
հնարավոր է, որ առանձնյակներին ﬖասելը կամ ոչնչացնելը
ﬖաս չպատճառի կենդանական աշխարհին: Խնդիրը նրանում
է, որ վերահսկողություն իրականացնող մարﬕնների համար
գրեթե անհնար է պարզել, թե արդյո՞ք յուրաքանչյուր դեպքում
առանձին կենդանուն ոչնչացնելը կամ վայրի հատապտուղների
մթերումը (որը կեր է կենդանիների համար) ﬖաս պատճառում է
անտառային կենդանական աշխարհին, թե՞ ոչ: Այդ իսկ պատճառով, այս հոդվածի կիրառման պրակտիկա գոյություն չունի140:
Քանի որ անտառների կենդանական աշխարհին կարող է
ﬖաս պատճառվել նաև ապօրինի որսի հետևանքով, անհրաժեշտ է քննարկել այս հոդվածի հարաբերակցությունը ՀՀ ՔՕ 294րդ հոդվածի («Ապօրինի որսը») հետ, որն ամրագրում է ﬕ շարք
պայմաններ, որոնց առկայության դեպքում արարքը կհամարվի
հանցագործություն: Հետևաբար, անձին սույն հոդվածով վարչական պատասխանատվության ենթարկելու համար. (1) պատճառված ﬖասը չպետք է գերազանցի նվազագույն աշխատավարձի երկուհարյուրապատիկը, (2) որսը չպետք է կատարված
լինի վերգետնյա, օդային (ուղղաթիռ, ինքնաթիռ, պարաշյուտ
և այլն) և ջրային ﬔխանիկական (մոտորացված) տրանսպորտային ﬕջոցներից վայրի կենդանիներին հետապնդելով, պայթուցիկ նյութերի, գազերի, էլեկտրական հոսանքի օգտագործմամբ կամ վայրի կենդանիների զանգվածային ﬖասման այլ
եղանակներով կամ որսի իրականացման արգելված այլ ձևերով, ﬕջոցներով և գործիքներով, (3) չպետք է կատարված լինի
140 Ելնելով ապացուցման հարցում առաջացող բարդություններից` արդարացված
կլինի ՀՀ ՎԻՎՕ-ում որպես զանցանքի առարկա նախատեսել ոչ թե «անտառի
կենդանական աշխարհը», այլ «անտառի կենդանիներին», ինչը թույլ կտա
որոշակիացնել հոդվածի բովանդակությունը և բարձրացնել կիրառման
արդյունավետությունը: Նպատակահարմար է անտառների կենդանական
աշխարհին ﬖաս պատճառելը ամրագրել որպես այս զանցակազﬕ ծանրացնող հանգամանք:
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այնպիսի կենդանիների և թռչունների նկատմամբ, որոնց որսն
ամբողջովին արգելված է, և (4) չպետք է կատարված լինի որսի
իրականացման այլ սահմանափակուﬓերի խախտմամբ: Նշված
պայմաններից որևի ﬔկի առկայության դեպքում արարքը պետք
է որակել որպես հանցագործություն:
Սուբյեկտ. թեև ﬔկնաբանվող հոդվածը որպես առանձին
սուբյեկտ հիշատակում է նաև պաշտոնատար անձանց, սակայն
նկարագրված իրավախախտուﬓերը չեն առնչվում պաշտոնեական դիրքի օգտագործման կամ չարաշահման հետ, ուստի անկախ պաշտոնից` իրավախախտում թույլ տված բոլոր անձինք
ենթակա են պատասխանատվության որպես քաղաքացիներ:
Սուբյեկտիվ կողմ. արարքը կարող է կատարվել ինչպես դիտավորությամբ, այնպես էլ անզգուշությամբ:
Հոդված 79. Հրկիզման կամ կրակի հետ անփույթ
վարվելու հետևանքով անտառներում ծառերը,
թփերը, մատղաշը և մշակաբույսերը ոչնչացնելը
կամ ﬖասելը
Հրկիզման կամ կրակի հետ անփույթ վարվելու հետևանքով
անտառներում ծառերը, թփերը, մատղաշը և մշակաբույսերը
ոչնչացնելը կամ ﬖասելը, ինչպես նաև անտառներում ծառերի
ու թփերի պահպանման և հատման կանոնները խախտելը`
առաջացնում է տուգանքի նշանակում քաղաքացիների նկատմամբ` սահմանված նվազագույն աշխատավարձի ութսունապատիկի չափով, իսկ պաշտոնատար անձանց նկատմամբ` հարյուրհիսնապատիկի չափով:
(79-րդ հոդվածը փոփ. 02.09.93 ՀՕ-79, 11.12.02 ՀՕ-495-Ն, խմբ.
15.06.06 ՀՕ-146-Ն)
Մեկնաբանություն
Օբյեկտ. զանցակազﬕ օբյեկտն անտառների պահպանությանն ուղղված հասարակական հարաբերություններն են:
Օբյեկտիվ կողմ. արարքը կարող է դրսևորվել հետևյալ այլընտրանքային ձևերով:
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Հրկիզման կամ կրակի հետ անփույթ վարվելու հետևանքով
անտառներում ծառերը, թփերը, մատղաշը և մշակաբույսերը
ոչնչացնելը կամ ﬖասելը: ՀՀ ԱՕ ﬕ շարք դրույթներ անտառներում և անտառային հողերում հակահրդեհային անվտանգության կանոնների պահպանման պահանջ սահմանում են ինչպես
անտառային տնտեսություն վարողների, այնպես էլ անտառների
սեփականատերերի և օգտագործողների (այդ թվում` ընդհանուր
անտառօգտագործում իրականացնողների) համար:
Հրկիզումը կատարվում է անտառային բուսականությունը
ոչնչացնելու նպատակով, և իրավախախտը չարամտորեն խախտում է հակահրդեհային անվտանգության կանոնները: Կրակի
հետ անփույթ վարվելու հետևանքով անտառում կարող է հրդեհ
բռնկվել, եթե, օրինակ, ժամանակին չմարվի անտառին հարող
տարածքներում հնձված դաշտերում վառված կրակը, կամ հանգստի նպատակով անտառում գտնվող քաղաքացին չորացած
խոտի ﬔջ նետի ծխախոտի ﬓացորդը և այլն:
Գործնական կարևոր նշանակություն ունի սույն հոդվածով
նկարագրված արարքի տարանջատումը ՀՀ ՔՕ 297-րդ հոդվածով («Անտառները ոչնչացնելը կամ ﬖասելը») նախատեսված
արարքից: ՀՀ ՔՕ 297-րդ հոդվածի 1-ին մասը պատասխանատվություն է սահմանում կրակի, պայթուցիկ նյութերի կամ առավել վտանգի այլ աղբյուրի հետ անզգույշ վարվելու հետևանքով անտառների, ինչպես նաև անտառային ֆոնդի ﬔջ չմտնող
տնկարկները ոչնչացնելու կամ ﬖասելու համար: Եթե նշված
արարքի արդյունքում պատճառված ﬖասը գերազանցում է
նվազագույն աշխատավարձի երկուհարյուրապատիկը, ապա
անձը կենթարկվի քրեական պատասխանատվության, հակառակ դեպքում անձի նկատմամբ կկիրառվի ՀՀ ՎԻՎՕ 79-րդ հոդվածով սահմանված պատասխանատվություն:
ՀՀ ՔՕ 297-րդ հոդվածի 2-րդ մասով նախատեսված արարքը («Անտառներ, ինչպես նաև անտառային ֆոնդի ﬔջ չմտնող
տնկարկներ ոչնչացնելը կամ ﬖասելը, որը կատարվել է հրդեհման կամ հանրավտանգ այլ եղանակով») բովանդակային
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առումով ներառում է ՀՀ ՎԻՎՕ 79-րդ հոդվածով նկարագրված
արարքը (հրկիզման մասով), և եթե ՀՀ ՔՕ 297-րդ հոդվածի 1-ին
մասի կամ ՀՀ ՎԻՎՕ 79-րդ հոդվածի կիրառման հարցը որոշելու
չափանիշը պատճառված ﬖասի ﬔծությունն է, ապա այս դեպքում օրենքը որևէ չափանիշ չի սահմանել: Այսինքն, օրենսդրի
անհետևողականության արդյունքում ﬕևնույն արարքը կատարելու համար սահմանվել է ինչպես քրեական, այնպես էլ վարչական պատասխանատվություն: Ստեղծված վիճակում անհրաժեշտ է ղեկավարվել «Իրավական ակտերի մասին» ՀՀ օրենքի
24-րդ հոդվածի 7-րդ մասով և անձի նկատմամբ կիրառել վարչական տուգանք` որպես առավել ﬔղմ պատժատեսակ:
Անտառներում ծառերի ու թփերի պահպանման և հատման
կանոնները խախտելը: Այս կանոններն ամրագրված են «Արտադրական նշանակության անտառներում անտառվերականգնման հատուﬓերի իրականացման կարգը սահմանելու մասին», «Խնամքի և սանիտարական հատուﬓերի իրականացման
կարգը սահմանելու մասին» և «Անտառային ծառատեսակների
հատման տարիքը սահմանելու մասին» ՀՀ կառավարության
որոշուﬓերում: Թվարկված իրավական ակտերի պահանջների
խախտումը հիմք է անձին պատասխանատվության ենթարկելու
համար:
Սուբյեկտ. թեև ﬔկնաբանվող հոդվածը որպես սուբյեկտ հիշատակում է նաև պաշտոնատար անձանց, սակայն նկարագրված իրավախախտումը չի առնչվում պաշտոնեական դիրքի
օգտագործման կամ չարաշահման հետ, ուստի անկախ պաշտոնից` իրավախախտում թույլ տված բոլոր անձինք ենթակա են
պատասխանատվության որպես քաղաքացիներ:
Սուբյեկտիվ կողմ. նկարագրված արարքի բովանդակությունը կազմող տարբեր գործողություններ կարող են կատարվել
ﬕայն ﬔղքի որևէ ձևով: Օրինակ, հրկիզուﬓ անտառներում
ծառերը, թփերը, մատղաշը և մշակաբույսերը ոչնչացնելուն
ուղղված գործողություն է և կատարվում է ﬕայն դիտավորությամբ, իսկ կրակի հետ անփույթ վարվելը` ﬕայն անզգուշու-
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թյամբ: Ծառերի ու թփերի պահպանման և հատման կաննոները կարող են խախտվել ինչպես դիտավորությամբ, այնպես էլ
անզգուշությամբ:
Հոդված 791. Անտառներում հրդեհային անվտանգության
նորմատիվ փաստաթղթերի պահանջները
խախտելը
Անտառներում հրդեհային անվտանգության նորմատիվ փաստաթղթերի պահանջները խախտելը, որի հետևանքով անտառը
հրդեհվել է, կամ հրդեհը տարածվել է զգալի մակերեսի վրա`
առաջացնում է տուգանքի նշանակում քաղաքացիների նկատմամբ` սահմանված նվազագույն աշխատավարձի հիսնապատիկի չափով, իսկ պաշտոնատար անձանց նկատմամբ` հարյուրապատիկի չափով:
(79 1 հոդվածը լրաց. 15.06.06 ՀՕ-146-Ն)
Մեկնաբանություն
Օբյեկտ. զանցանքի օբյեկտն անտառների պահպանությանն
ուղղված հասարակական հարաբերություններն են:
Օբյեկտիվ կողմ. անտառներում հրդեհային անվտանգության
կանոններն ամրագրված են «ՀՀ անտառներում հրդեհային անվտանգության կանոնները հաստատելու մասին» ՀՀ կառավարության որոշմամբ: Հարկ է նշել, սակայն, որ հիշյալ կարգի պահանջների յուրաքանչյուր խախտում չէ, որ կարող է հանգեցնել
սույն հոդվածով պատասխանատվության: Զանցանքի օբյեկտիվ
կողﬕ պարտադիր հատկանիշ է հրդեհային անվտանգության
նորմատիվ փաստաթղթերի պահանջները խախտելու հետևանքը, այն է` անտառի հրդեհվելը կամ հրդեհի տարածվելը զգալի մակերեսի վրա:
Մեկնաբանվող հոդվածի և ՀՀ ՔՕ 297-րդ հոդվածի («Անտառները ոչնչացնելը և ﬖասելը») 1-ին մասի կիրառման հարցը որոշելու համար անհրաժեշտ է պարզել պատճառված ﬖասի
չափը. եթե այն չի գերազանցում նվազագույն աշխատավարձի
երկուհարյուրապատիկը, ապա անձը պատասխանատվության
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կենթարկվի ՀՀ ՎԻՎՕ 791 հոդվածով, հակառակ դեպքում` ՀՀ ՔՕ
297-րդ հոդվածի 1-ին մասով:
Սուբյեկտ. զանցանքի սուբյեկտ կարող են լինել ինչպես քաղաքացիները, այնպես էլ անտառներում հրդեհային անվտանգության կանոններին հետևելու պարտականություն կրող պաշտոնատար անձինք:
Սուբյեկտիվ կողմ. արարքը կարող է կատարվել ինչպես դիտավորությամբ, այնպես էլ անզգուշությամբ:
Հոդված 94. Պետության կողﬕց հատուկ պահպանվող
բնական օբյեկտների պահպանության
կանոնները և ռեժիմը խախտելը
Պետության կողﬕց հատուկ պահպանվող բնական օբյեկտների պահպանական ռեժիմը և արգելոցների, արգելավայրերի,
անտառագոտիների, ազգային և բնական զբոսայգիների ներքին
կարգի կանոնները խախտելը, կամ էլ բնության պահպանվող
օբյեկտները ոչնչացնելը կամ ﬖասելը, ինչպես նաև արգելոցներում և հատուկ պահպանվող մյուս տերիտորիաներում կենդանական աշխարհից օգտվելու սահմանված կարգը խախտելը`
առաջացնում է տուգանքի նշանակում քաղաքացիների նկատմամբ` սահմանված նվազագույն աշխատավարձի ութսունապատիկի չափով, իսկ պաշտոնատար անձանց նկատմամբ` հարյուրհիսնապատիկի չափով:
(94-րդ հոդվածը փոփ. 02.09.93 ՀՕ-79, 11.12.02 ՀՕ-495-Ն)
Մեկնաբանություն
Օբյեկտ. զանցակազﬕ օբյեկտը բնական օբյեկտների և ԲՀՊՏների պահպանությանն ուղղված հասարակական հարաբերություններն են, որոնց դեմ ոտնձգում է իրավախախտը:
Օբյեկտիվ կողմ. արարքը կարող է դրսևորվել հետևյալ այլընտրանքային ձևերով:
Պետության կողﬕց հատուկ պահպանվող բնական օբյեկտների պահպանական ռեժիմը և արգելոցների, արգելավայրերի, ան-
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տառագոտիների, ազգային և բնական զբոսայգիների141 ներքին
կարգի կանոնները խախտելը. «Բնության հատուկ պահպանվող
տարածքների մասին» ՀՀ օրենքի համաձայն` բնական օբյեկտներ
են բնական էկոհամակարգերն ու դրանց առանձին բաղադրիչները` ջրային ռեսուրսներ (ստորերկրյա ջրեր, գետեր, լճեր, ջրվեժներ,
աղբյուրներ, ճահիճներ), հրաբխային գոյացությունները, ժայռային
ﬔրկացուﬓերը, ռելիեֆի հողմահարման ձևերը, բուսական և կենդանական աշխարհի առանձին օբյեկտները: ՀՀ գործող օրենսդրությամբ պետության կողﬕց հատուկ պահպանվող բնական օբյեկտներն ընդգրկված են ԲՀՊՏ-ների կազմում: ԲՀՊՏ-ների` պետական
արգելոցների, պետական արգելավայրերի, ազգային պարկերի և
բնության հուշարձանների ռեժիﬓերը սահմանված են «Բնության
հատուկ պահպանվող տարածքների մասին» ՀՀ օրենքով և դրա
հիման վրա ընդունված յուրաքանչյուր հատուկ պահպանվող տարածքի կանոնադրությամբ, իսկ բնության հուշարձանների պահպանության ռեժիմը` անձնագրով: ԲՀՊՏ-ների ռեժիﬕն վերաբերող
դրույթներ կարող են ամրագրված լինել նաև կառավարման պլաններով: Նշված ակտերով սահմանված կանոններից յուրաքանչյուրի
խախտումը, անկախ հետևանքների առաջացուﬕց, հիմք է անձին
պատասխանատվության ենթարկելու համար:
Բնության պահպանվող օբյեկտները ոչնչացնելը կամ ﬖասելը դրսևորվում է դրանց պահպանության ռեժիﬕ խախտման
ձևով, սակայն այս պարագայում օրենքը պարտադիր է համարում
հետևանքի առկայությունը, այսինքն` այդ օբյեկտների ոչնչացումը142 կամ ﬖասումը:
141 ՀՀ գործող օրենսդրությանը հայտնի չէ ազգային և բնական զբոսայգիների
հասկացությունը, հետևաբար այդ մասով ՀՀ ՎԻՎՕ 94-րդ հոդվածը կիրառվել
չի կարող: Ճիշտ է, ««Սևան» ազգային զբոսայգի ստեղծելու մասին» Հայկական
կոմկուսի և Հայկական ՍՍՀ ﬕնիստրների խորհրդի որոշումը (14.03.1978թ.,
N125) դեռևս ուժը կորցրած չի ճանաչվել, սակայն այդ զբոսայգու տարածքը
ներկայումս ընդգրկված է «Սևան» ազգային պարկի սահմաններում, և դրա
նկատմամբ գործում է ազգային պարկի իրավական ռեժիմը:
142 Բնության պահպանվող օբյեկտները հնարավոր չէ ֆիզիկապես ոչնչացնել.
սույն հոդվածում օրենսդիրը նկատի է ունեցել այդ օբյեկտների այն հատկանիշների ամբողջության կորուստը, որոնցով պայմանավորված է բնության
պահպանվող օբյեկտի կարգավիճակը:
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Մեկնաբանվող հոդվածում նկարագրված վերոհիշյալ երկու
արարքների արդյունքում պատճառված ﬖասի չափը հիմք է
սույն հոդվածի կամ ՀՀ ՔՕ 298-րդ հոդվածի («Բնության հատուկ
պահպանվող տարածքների ռեժիմը խախտելը») կիրառման
հարցը պարզելու համար: Եթե պատճառված ﬖասն էական143
է, ապա անձը ենթակա է քրեական պատասխանատվության,
հակառակ դեպքում կիրառվում է վարչական պատասխանատվություն:
Արգելոցներում և հատուկ պահպանվող մյուս տերիտորիաներում կենդանական աշխարհից օգտվելու սահմանված
կարգը խախտելը: «Կենդանական աշխարհի մասին» ՀՀ օրենքի 23-րդ հոդվածը թվարկում է կենդանական աշխարհի օգտագործման հետևյալ տեսակները. ա) գյուղատնտեսական նպատակներով (սելեկցիա, հողառաջացում), բ) արդյունաբերական
նպատակներով (որսորդություն, ձկնորսություն, հավաք, այդ
թվում` կենդանիների կենսագործունեության արգասիքների
հավաք և մթերում), գ) սոցիալական (ներառում է սիրողական
որսը և ձկնորսությունը), բնապահպանական և գեղագիտական նպատակներով, և դ) գիտահետազոտական և կրթական
նպատակներով: Կենդանական աշխարհի օգտագործման նշված տեսակների իրականացման կարգերը սահմանված են
«Կենդանական աշխարհի մասին» ՀՀ օրենքով, «Որսի և որսորդական տնտեսության վարման մասին» ՀՀ օրենքով, «ՀՀ
տարածքում կենդանիների սիրողական որսի և ձկնորսության,
ձկնորսության և որսի օբյեկտ չհանդիսացող կենդանիների որսի կատարման կանոնները հաստատելու մասին» ՀՀ կառավարության որոշմամբ144, «Որսի կանոնները հաստատելու մասին»
ՀՀ բնապահպանության նախարարի հրամանով145, «ՀՀ-ում
143 Նկարագրված արարքի համար ՀՀ ՎԻՎՕ 94-րդ հոդվածի կամ ՀՀ ՔՕ 298-րդ
հոդվածի կիրառման հարցը որոշելու պայմանը էական ﬖաս պատճառելն է,
սակայն ՀՀ ՔՕ-ն այս հանցագործության համար չի սահմանել էական ﬖասի
շեմը, ինչը պրակտիկայում լուրջ խնդիրներ է առաջացնում:
144 Ընդունվել է 08.04.2004թ., ուժի ﬔջ է մտել 12.06.2004թ., ՀՀՊՏ 2004.06.02/29(328)
Հոդ. 692:
145 Ընդունվել է 15.01.2009թ., ուժի ﬔջ է մտել 26.02.2009թ., ՀՀԳՏ
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որսորդության համար նախատեսված նշանառության հարմարանքների օգտագործման ու վաճառքի կարգը հաստատելու
մասին» ՀՀ կառավարության որոշմամբ146: Ելնելով ԲՀՊՏ-ների
ռեժիﬕց, ինչպես նաև պահպանվող օբյեկտների համար բարենպաստ պայմաններ ստեղծելու նկատառուﬓերից` վերոհիշյալ
իրավական ակտերով սահմանված կենդանական աշխարհի
օգտագործման իրավունքը կարող է սահմանափակվել: Օրինակ, «Բնության հատուկ պահպանվող տարածքների մասին»
ՀՀ օրենքի 16-րդ հոդվածը պետական արգելոցի տարածքում
արգելում է` բուսական և կենդանական աշխարհի ներկայացուցիչների բնակության ﬕջավայրի պայմանների խախտումը,
որսորդությունը և ձկնորսությունը, կենդանիների և բույսերի
նոր տեսակների, կենսատեխնոլոգիաների ﬕջոցով ստացված գենետիկորեն ձևափոխված օրգանիզﬓերի ներմուծումը
և օգտագործումը, ինչպես նաև առանձին տեսակների քանակի ﬔծացման կամ պակասեցման նպատակով տարվող որևէ
աշխատանք: Պետական արգելոցի տարածքում կենդանական
աշխարհի օգտագործումը թույլատրվում է բացառապես գիտական ուսուﬓասիրությունների նպատակով` առանց բնական
գործընթացներին ﬕջամտելու: Նույն օրենքի 17-րդ հոդվածը
ռեժիﬕ սահմանափակուﬓեր է նախատեսում ազգային պարկի
արգելոցային, ռեկրեացիոն և տնտեսական գոտիների համար:
ԲՀՊՏ-ում կենդանական աշխարհի օբյեկտների օգտագործման կանոնների խախտումը, անկախ ﬖասի առկայությունից,
հիմք է անձին այս հոդվածով պատասխանատվության ենթարկելու համար:
Սուբյեկտ. թեև ﬔկնաբանվող հոդվածը որպես առանձին
սուբյեկտ հիշատակում է նաև պաշտոնատար անձանց, սակայն
նկարագրված իրավախախտումը չի առնչվում պաշտոնեական
դիրքի օգտագործման կամ չարաշահման հետ, ուստի անկախ
2009.02.16/6(324):
146 Ընդունվել է 20.04.2000թ.,
2000.04.28/8(106):

ուժի

ﬔջ

է

մտել

28.04.2000թ.,

ՀՀՊՏ
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պաշտոնից` իրավախախտում թույլ տված բոլոր անձինք ենթակա են պատասխանատվության որպես քաղաքացիներ:
Սուբյեկտիվ կողմ. արարքը կարող է կատարվել ինչպես դիտավորությամբ, այնպես էլ անզգուշությամբ:
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ԳԼ Խ 27. ՇՐՋԱԿԱ ՄԻՋԱՎԱՅՐԻ
ԱՆՎՏԱՆԳ ԱՆ ԴԵՄ
ՂՂՎԱԾ
ՀԱՆՑԱԳՈՐԾ  ՆՆԵՐԸ
ՀՀ-ը, սահմանադրական մակարդակով ճանաչելով յուրաքանչյուրի` առողջ և բարենպաստ շրջակա ﬕջավայրում ապրելու իրավունքը, օրենսդրությամբ սահմանել է նաև հիշյալ իրավունքի իրացուﬓ
ապահովող համապատասխան երաշխիքներ: Առողջ և բարենպաստ
շրջակա ﬕջավայրում ապրելու իրավունքի իրացման կարևորագույն
նախապայմաններից ﬔկն այդ ﬕջավայրի` որպես ամբողջության,
ինչպես նաև դրա առանձին բաղադրիչների (հողեր, ջրեր, ընդերք,
անտառներ, կենդանական և բուսական աշխարհ, մթնոլորտային օդ
և այլն) քանակական և որակական հատկանիշների պահպանուﬓ ու
բարելավուﬓ է, այսինքն՝ էկոլոգիական անվտանգության ապահովումը: Իրավունքի տեսանկյունից արժևորելով շրջակա ﬕջավայրի
անվտանգության ապահովման կապակցությամբ առաջացող հասարակական հարաբերությունները` այս բնագավառի առավել ﬔծ
հանրային վտանգավորություն ունեցող իրավախախտուﬓերի համար նախատեսվում է քրեական պատասխանատվություն:
Շրջակա ﬕջավայրի անվտանգության դեմ ուղղված հանցագործությունները նախատեսված են ՀՀ ՔՕ 27-րդ գլխում, որոնց
թվից Ուղեցույցի այս մասում ներկայացված հանցագործություններն
առնչվում են անտառների պահպանության բնագավառին: Այդ հանցագործությունների համար ﬔղավոր ճանաչված անձանց նկատմամբ կարող են կիրառվել հետևյալ պատժատեսակները` տուգանք,
որոշակի պաշտոններ զբաղեցնելու կամ որոշակի գործունե-
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ությամբ զբաղվելու իրավունքից զրկում, կալանք, որոշակի
ժամկետով ազատազրկում: Ընդ որում, հանցանք կատարած անձի նկատմամբ որևէ պատժատեսակի (պատժատեսակների) կիրառումը նրան չի ազատում պատճառված ﬖասը հատուցելու պարտականությունից:
Քրեական պատասխանատվություն կարող է առաջանալ բացառապես ՀՀ ՔՕ-ով նախատեսված արարք կատարելու համար:
Այլ կերպ ասած` եթե այս կամ այն արարքը նախատեսված չէ ՀՀ
ՔՕ-ով, անկախ դրա հանրային վտանգավորության աստիճանից և
պատճառած ﬖասի չափից, այն չի կարող համարվել հանցագործություն և հանգեցնել քրեական պատասխանատվության: Անձը քրեական պատասխանատվության կարող է ենթարկվել ﬕայն դատական կարգով:
Ստորև բերվում են ﬕ շարք հասկացություններ, որոնք առանցքային նշանակություն ունեն բոլոր հանցակազﬔրի ﬔկնաբանության տեսանկյունից:
Հանցագործություն համարվող արարքները ՀՀ ՔՕ-ում նախատեսված են հանցակազﬕ ձևով, որը հանցագործության` օրենքով
ամրագրված էական հատկանիշների համակարգ է, և թույլ է տալիս
այս կամ այն արարքը (գործողությունը կամ անգործությունը) որակել
որպես հանցագործություն ու անձին ենթարկել քրեական պատասխանատվության:
Հանցակազﬕ տարրերն են.
- օբյեկտը. հանցակազﬕ օբյեկտ են համարվում օրենքով պաշտպանվող այն հասարակական հարաբերությունները, որոնց դեմ
ոտնձգում է հանցագործը (օրինակ` ՀՀ ՔՕ-ից Ուղեցույցում ընդգրկված հանցակազﬔրի օբյեկտ են համարվում շրջակա ﬕջավայրի պահպանության, բնաչկության էկոլոգիական անվտանգության
ապահովման, բնական ռեսուրսների ռացիոնալ օգտագործման
ոլորտի հասարակական հարաբերությունները),
- օբյեկտիվ կողմը. հանցագործության օբյեկտիվ կողﬓ արարքի արտաքին կողմը (դրսևորումը) բնութագրող ՀՀ ՔՕ-ով նախատեսված հատկանիշների համակարգ է: Օբյեկտիվ կողﬕ հիﬓական
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հատկանիշներն են արարքների հանրային վտանգավորությունը,
հակաիրավականությունը, արարքի և հետևանքների ﬕջև պատճառական կապը: Ելնելով հանցակազﬕ առանձնահատկություններից` օբյեկտիվ կողﬕ հատկանիշներ կարող են լինել նաև արարքի
կատարման եղանակը, ժամանակը, վայրը և այլն: Օրինակ՝ ՀՀ ՔՕ
297-րդ հոդվածի («Անտառները ոչնչացնելը կամ ﬖասելը») 2-րդ
մասը որպես օբյեկտիվ կողﬕ պարտադիր հատկանիշ նախատեսում
է հանցանքի կատարման եղանակը` հրդեհման կամ հանրավտանգ
այլ եղանակով անտառները, ինչպես նաև անտառային ֆոնդի ﬔջ
չմտնող տնկարկները ոչնչացնելը կամ ﬖասելը,
- սուբյեկտ. հանցագործության սուբյեկտն այն ֆիզիկական անձն
է, ով կատարել է ՀՀ ՔՕ-ով նախատեսված արարք: Այս գլխի շրջանակներում ներառված հանցագործությունների ﬔծ մասի սուբյեկտ է
համարվում նախքան հանցանք կատարելը տասնվեց տարին լրացած ﬔղսունակ ֆիզիկական անձը: Սակայն ՀՀ ՔՕ-ով նախատեսված որոշ դեպքերում քրեական պատասխանատվության ենթակա է
ﬕայն հատուկ սուբյեկտը: Օրինակ` աշխատանքներ իրականացնելիս շրջակա ﬕջավայրի պահպանության կանոնները խախտելու
համար (ՀՀ ՔՕ 281-րդ հոդված) քրեական պատասխանատվության
ենթակա է ﬕայն այն անձը, ով պատասխանատու է արդյունաբերական, գյուղատնտեսական, գիտական և այլ օբյեկտներ նախագծելու, տեղաբաշխելու, կառուցելու, վերակառուցելու, վերանորոգելու,
շահագործման հանձնելու կամ շահագործելու, շահագործուﬕց հանելու ընթացքում շրջակա ﬕջավայրի պահպանության կանոնների
պահպանության համար,
- սուբյեկտիվ կողմ. հանցանքի սուբյեկտիվ կողﬓ անձի հոգեբանական վերաբերմունքն է արարքի նկատմամբ: Սուբյեկտիվ կողﬕ կենտրոնական տարրը ﬔղքն է, որը կարող է դրսևորվել ինչպես դիտավորության, այնպես էլ անզգուշության ձևով:
Հանցակազﬕ վերոհիշյալ չորս տարրերը կայուն են և կազմում
են օրգանական ﬕասնություն: Արարքում դրանցից որևէ ﬔկի բացակայությունը բացառում է նաև հանցանքը, հետևաբար՝ և քրեական
պատասխանատվությունը: Այսինքն, նշված տարրերից յուրաքան-
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չյուրը բավարար է, իսկ բոլորը ﬕասին` պարտադիր արարքը որպես հանցագործություն որակելու և անձին քրեական պատասխանատվության ենթարկելու համար:
Հոդված 281. Աշխատանքներ իրականացնելիս
շրջակա ﬕջավայրի պահպանության
կանոնները խախտելը
Արդյունաբերական, գյուղատնտեսական, գիտական և այլ
օբյեկտները նախագծելու, տեղաբաշխելու, կառուցելու, վերակառուցելու, վերանորոգելու, շահագործման հանձնելու կամ
շահագործելու, շահագործուﬕց հանելու ընթացքում շրջակա
ﬕջավայրի պահպանության կանոնները խախտելն այն անձի
կողﬕց, ով պատասխանատու է դրանց պահպանության համար, եթե այդ արարքն անզգուշությամբ առաջացրել է շրջակա
ﬕջավայրի ռադիոակտիվ, քիﬕական և կենսաբանական աղտոտվածության էական փոփոխություն, մարդու մահ, մարդկանց
զանգվածային հիվանդություններ, կենդանիների զանգվածային
ոչնչացում կամ այլ ծանր հետևանքներ՝
պատժվում է ազատազրկմամբ՝ առավելագույնը հինգ տարի
ժամկետով՝ որոշակի պաշտոններ զբաղեցնելու կամ որոշակի
գործունեությամբ զբաղվելու իրավունքից զրկելով՝ առավելագույնը երեք տարի ժամկետով կամ առանց դրա:
Մեկնաբանություն
Օբյեկտ. հանցագործության օբյեկտը տնտեսական գործունեության իրականացման ընթացքում շրջակա ﬕջավայրի անվտանգության ապահովմանն ուղղված հասարակական հարաբերություններն են147: Որպես լրացուցիչ օբեյկտ կարող են
հանդես գալ նաև մարդու կյանքի, առողջության և սեփականության պահպանությանն ուղղված հասարակական հարաբերությունները:
147 Տե՛ս խմբ. Գ.Ս. Ղազինյան, Հայաստանի Հանրապետության քրեական իրավունք: Հատուկ մաս (4-րդ հրատ. փոփոխություններով և լրացուﬓերով), Եր.:
ԵՊՀ հրատ., 2009, էջ 701:
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Օբյեկտիվ կողմ. ՀՀ ՔՕ-ում սույն հանցակազﬕ նախատեսումը
բխում է էկոլոգիական իրավունքում ընդունված «նախատեսվող
կամ իրականացվող գործունեության պոտենցիալ վտանգավորության սկզբունքից», որի հիմքն այն կանխադրույթն է, որ տնտեսական գործունեության ցանկացած տեսակ էկոլոգիական ռիսկեր է պարունակում, որոնք կարող են առավել կանխատեսելի և
կառավարելի լինել, եթե աշխատանքներ իրականացնելիս պահպանվեն շրջակա ﬕջավայրի պահպանության պահանջները:
Արարքը կարող է դրսևորվել ինչպես գործողությամբ (օրինակ` արգելված տեխնիկական ﬕջոցների կամ նյութերի օգտագործում և այլն), այնպես էլ անգործությամբ (շրջակա ﬕջավայրի
վրա ազդեցության փորձաքննական եզրակացության, ինչպես
նաև նորմատիվ-տեխնիկական փաստաթղթերի պահանջները
չկատարելը): Նշված պահանջներն ամրագրված են ՀՀ էկոլոգիական օրենսդրության համակարգը կազմող բնապահպանական
և բնառեսուրսային օրենքներում, ինչպես նաև ի կատարուﬓ
դրանց ընդունված ենթաօրենսդրական ակտերում: Աշխատանքներ իրականացնելիս շրջակա ﬕջավայրի պահպանության կանոններն ամրագրող նորմատիվ բազան բավականին ծավալուն
է, և, բնականաբար, ﬔկնաբանվող հոդվածում դրանք չեն կարող թվարկվել, ուստի յուրաքանչյուր դեպքում պետք է ուսումնասիրել տվյալ ոլորտի իրավական ակտերը և փորձաքննական
եզրակացությունը (եթե գործունեության տվյալ տեսակի համար
պահանջվում է ՇՄԱՓ148):
Հարկ է նկատի ունենալ, որ այս հոդվածով պատասխանատվություն է առաջացնում աշխատանքներ կատարելիս ﬕայն
շրջակա ﬕջավայրի պահպանության կանոնները խախտելը. նույն
աշխատանքների կատարման ընթացքում քաղաքաշինական, ինժեներատեխնիկական կամ աշխատանքի անվտանգության կանոնների խախտումը պատասխանատվության չի հանգեցնում:
148 «Շրջակա ﬕջավայրի վրա ազդեցության փորձաքննության մասին» ՀՀ
օրենքի 4-րդ հոդվածն ըստ բնագավառների սահմանում է փորձաքննության
ենթակա գործունեության տեսակների սպառիչ ցանկը:
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Մեկնաբանվող հոդվածի օբյեկտիվ կողﬕ պարտադիր հատկանիշ է հանրորեն վտանգավոր հետևանքների` շրջակա ﬕջավայրի ռադիոակտիվ, քիﬕական և կենսաբանական աղտոտվածության էական փոփոխություն, մարդու մահ, մարդկանց զանգվածային
հիվանդությունների, կենդանիների զանգվածային ոչնչացում կամ
այլ ծանր հետևանքների առաջացումը: Նշված հետևանքներից
գոնե ﬔկի առկայությունը պարտադիր է արարքն ավարտված
համարելու համար:
Ստորև հարկ ենք համարում պարզաբանել այս հոդվածով
նախատեսված հանրորեն վտանգավոր հետևանքների բովանդակությունը:
Շրջակա ﬕջավայրի ռադիոակտիվ աղտոտվածության
էական փոփոխությունը149 դրա ավելացուﬓ է հողում, ջրերում, մթնոլորտային օդում, անտառային բուսականության ﬔջ,
որը գերազանցում է բնակչության ճառագայթման չափաբաժնի,
շրջակա ﬕջավայրում ռադիոնուկլիդների բաղադրության և իոնացնող ճառագայթման նորմատիﬖերը150: Այդ նորմատիﬖերն
ամրագրված են «Ճառագայթային անվտանգության նորﬔրը
հաստատելու մասին» ՀՀ կառավարության որոշմամբ151:
Շրջակա ﬕջավայրի քիﬕական և կենսաբանական աղտոտվածության էական փոփոխությունը շրջակա ﬕջավայրում (դրա առանձին տարրերում) քիﬕական տարրերի և դրանց
ﬕացությունների և կենսաբանական տարրերի ու նյութերի սահմանային թույլատրելի կոնցենտրացիայի (ՍԹԿ) գերազանցուﬓ
է ենթաօրենսդրական ակտերով (օրինակ` «Բնակավայրերում
149 Հայ
քրեագետները
կարծիք
են
հայտնում,
որ
«ռադիոակտիվ
աղտոտվածության էական փոփոխություն» արտահայտությունը սխալ է,
քանի որ կարելի է խոսել բնական ռադիոակտիվ ֆոնի էական փոփոխության
կամ շրջակա ﬕջավայրի էական ռադիոակտիվ աղտոտվածության մասին (խմբ.
Գ.Ս. Ղազինյան, Հայաստանի Հանրապետության քրեական իրավունք:
Հատուկ մաս (4-րդ հրատ. փոփոխություններով և լրացուﬓերով), Եր.: ԵՊՀ
հրատ., 2009, էջ 702):
150 Տե՛ս Дубовик О.Л., Экологические преступления: Комментарий к главе 26 Уголовного Кодекса Российской Федерации.-М.: Изд. “Спарк”, 1998, էջ 112:
151 Ընդունվել է 18.08.2006թ., ուժի ﬔջ է մտել 01.07.2007թ., ՀՀՊՏ 2006.09.20/49(504)
Հոդ. 1014:
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մթնոլորտային օդն աղտոտող նյութերի սահմանային թույլատրելի խտությունների (կոնցենտրացիաների-ՍԹԿ) նորմատիվները հաստատելու մասին» ՀՀ կառավարության որոշումը152)
սահմանված սանիտարական նորմատիﬖերից:
Հարկ է ուշադրություն դարձնել «քիﬕական և կենսաբանական աղտոտվածություն» ձևակերպմանը, ինչը նշանակում է,
որ պատասխանատվության առաջացման համար պարտադիր
է քիﬕական և կենսաբանական աղտոտվածության ﬕաժամանակյա առկայություն153:
Մարդկանց զանգվածային հիվանդություններն աշխատանքներ իրականացնելիս շրջակա ﬕջավայրի պահպանության
կանոնների խախտմամբ պայմանավորված` որոշակի տարածքում բնակվող մարդկանց հիվանդացության կամ համաճարակների բռնկման այնպիսի ցուցանիշն է, որն ակնհայտորեն գերազանցում է տվյալ ժամանակաշրջանում հիվանդացության ﬕջին
մակարդակը:
Կենդանիների զանգվածային ոչնչացումը որոշակի տարածքում, այդ թվում նաև ջրային օբյեկտներում, ﬔկ կամ ավելի
տեսակի կենդանիների ﬔծ քանակի անկուﬓ է, երբ անկման
մակարդակը երեք կամ ավելի անգամ154 գերազանցում է վիճակագրական ցուցանիշը155:
Այլ ծանր հետևանքների տակ պետք է հասկանալ առանձին բնական օբյեկտների ﬖասումը, շրջակա ﬕջավայրի որակի այնպիսի բացասական փոփոխությունը, որի բարելավումը
152 Ընդունվել է 02.02.2006թ., ուժի ﬔջ է մտել 19.03.2006թ., ՀՀՊՏ 2006.03.09/12(467)
Հոդ. 288:
153 «Իրավական ակտերի մասին» ՀՀ օրենքի 45-րդ հոդվծաի 10-րդ մասի
3-րդ պարբերության համաձայն՝ «Եթե իրավական ակտում նշված նորﬕ
կիրառումը պայմանավորված է «և» կամ «ու» շաղկապով բաժանված
պայմաններով, ապա այդ նորﬕ կիրառման համար թվարկված բոլոր
պայմանների առկայությունը պարտադիր է»:
154 Կենդանիների անկման վիճակագրական ցուցանիշի գերազանցման շեմը
ﬔթոդական նշանակություն ունի, սակայն այն ՀՀ որևէ իրավական ակտում
ամրագրված չէ:
155 Տե՛ս А.Г. Князев, Д.Б. Чурков, А.И.Чучаев; под ред. А.Г.Князева. Экологические
преступления: науч.-практ. пособие. – М.: Проспект, 2009, էջ 31:
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պահանջում է երկար ժամանակահատված, ﬔծ ֆինանսական
ծախսեր և տևական լայնածավալ աշխատանքներ:
Սուբյեկտ. հանցագործության սուբյեկտն այն անձն է, ով պատասխանատու է արդյունաբերական, գյուղատնտեսական, գիտական և այլ օբյեկտների նախագծման, տեղաբաշխման, կառուցման, վերակառուցման, վերանորոգման, շահագործման
հանձնելու, շահագործման, շահագործուﬕց հանելու ընթացքում
շրջակա ﬕջավայրի պահպանության կանոններին հետևելու
համար (օրինակ` կազմակերպության բնապահպանական ստորաբաժանման ղեկավարը):
Սուբյեկտիվ կողմ. արաքը կատարվում է ﬕայն անզգուշությամբ. թեև շրջակա ﬕջավայրի պահպանության կանոնները կարող են խախտվել նաև գիտակցաբար, այնուաﬔնայնիվ, վտանգավոր հետևանքների նկատմամբ հանցավորը ﬕշտ դրսևորում
է անզգուշություն156:
Հոդված 287. Ջրերն աղտոտելը
1. Մակերեսային կամ ստորերկրյա ջրերը, խﬔլու ջրամատակարարման աղբյուրներն աղտոտելը, աղբոտելը, խցանելը,
սպառելը կամ դրանց բնական հատկությունները կամ որակական բաղադրությունն այլ կերպ փոփոխելը, եթե այդ արարքները դիտավորությամբ կամ անզգուշությամբ կենդանական կամ
բուսական աշխարհին, ձկնային պաշարներին, անտառային կամ
գյուղացիական տնտեսությանն էական ﬖաս են պատճառել՝
պատժվում է տուգանքով՝ նվազագույն աշխատավարձի
հինգհարյուրապատիկից ութհարյուրապատիկի չափով, կամ
որոշակի պաշտոններ զբաղեցնելու կամ որոշակի գործունեությամբ զբաղվելու իրավունքից զրկելով՝ առավելագույնը հինգ
տարի ժամկետով, կամ կալանքով՝ առավելագույնը երկու աﬕս
ժամկետով:
2. Նույն արարքները, որոնք՝
2) առաջացրել են կենդանիների զանգվածային ոչնչացում,
156 Տե՛ս Գ.Ս. Ղազինյան խմբ., նշված աշխատությունը, էջ 704:
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3) կատարվել են բնության հատուկ պահպանվող տարածքում կամ էկոլոգիական աղետի կամ արտակարգ էկոլոգիական
դրության գոտում՝
պատժվում են տուգանքով՝ նվազագույն աշխատավարձի
վեցհարյուրապատիկից հազարապատիկի չափով, կամ ազատազրկմամբ՝ առավելագույնը երեք տարի ժամկետով՝ որոշակի պաշտոններ զբաղեցնելու կամ որոշակի գործունեությամբ
զբաղվելու իրավունքից զրկելով՝ առավելագույնը երեք տարի
ժամկետով կամ առանց դրա:
(287-րդ հոդվածը փոփ. 01.06.06 ՀՕ-119-Ն)
Մեկնաբանություն
Օբյեկտ. հանցագործության օբյեկտը ջրային ռեսուրսների պահպանությանն ուղղված հասարակական հարաբերություններն են:
Այս հոդվածի ﬔկնաբանության համար առանցքային նշանակություն ունի մակերեսային և ստորերկրյա ջրեր, խﬔլու ջրամատակարարման աղբյուրներ եզրույթների պարզաբանումը:
Մակերեսային ջրերը երկրի մակերևույթով հոսող կամ երկրի
մակերևույթին կուտակվող ջրերն են (ծովեր, լճեր, առուներ, գետեր, ճահիճներ, սառցադաշտեր, ձնածածկույթներ, բնական և
արհեստական ջրամբարներ և այլ ջրային օբյեկտներ)157: Ստորերկրյա ջրերը երկրակեղևի վերին շերտում (12-16 կմ խորությամբ)
հեղուկ, պինդ կամ գոլորշի վիճակում գտնվող ջրերն են158: Խﬔլու ջրամատակարարման աղբյուրն այն ջրային օբյեկտն է կամ
դրա ﬕ մասը, որը պարունակում է սանիտարական պահանջներին համապատասխանող ջուր և օգտագործվում է կամ կարող է
օգտագործվել խﬔլու համար159: Խﬔլու ջրին ներկայացվող սանիտարական պահանջները սահմանված են «Խﬔլու ջուր: Ջրամատակարարման կենտրոնացված համակարգերի ջրի որակին
157 Glossary Commander. 2000. Web and Press Company. <http://www.glossary.ru>
158 Glossary Commander. 2000. Web and Press Company. <http://www.glossary.ru>
159 Տե՛ս խմբ. Գ.Ս. Ղազինյան, Հայաստանի Հանրապետության քրեական իրավունք: Հատուկ մաս (4-րդ հրատ. փոփոխություններով և լրացուﬓերով), Եր.:
ԵՊՀ հրատ., 2009, էջ 727:
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ներկայացվող հիգիենիկ պահանջներ: Որակի հսկողություն» N
2-III-Ա2-1 սանիտարական նորﬔրը և կանոնները հաստատելու
մասին» ՀՀ առողջապահության նախարարի հրամանով160:
Օբյեկտիվ կողմ. արարքը դրսևորվում է հետևյալ այլընտրանքային ձևերով:
Ջրերն աղտոտելը. ջրային ռեսուրսի ֆիզիկական, քիﬕական կամ կենսաբանական հատկությունների ուղղակի կամ
անուղղակի փոփոխուﬓ է, որի պատճառով այն դառնում է (1)
նվազ պիտանի այն օգտակար նպատակի համար, որը տրամաբանորեն կարելի էր ակնկալել դրա օգտագործմամբ, կամ
(2) ﬖասակար կամ հնարավոր ﬖասակար` մարդկանց բարեկեցության, առողջության կամ անվտանգության, ջրային կամ ոչ
ջրային օրգանիզﬓերի, ջրային ռեսուրսների որակի կամ հատկությունների համար (ՀՀ ջրային օրենսգիրք, 1-ին հոդված):
Ջրերն աղբոտելը. ջրերի աղտոտման մասնավոր դեպք է և
բնութագրվում է ջրային ռեսուրսում տվյալ էկոհամակարգի համար օտար մարﬕնների կուտակմամբ:
Ջրերը խցանելը. բնական ջրատարներում կամ աղբյուրներում պինդ մարﬕնների կուտակման արդյունքում դրանց անցանելիության սահմանափակուﬓ է:
Ջրերը սպառելը. դրսևորվում է ջրային օբյեկտում ջրային
պաշարների կայուն կրճատմամբ:
Ջրերի բնական հատկությունները կամ որակական բաղադրությունն այլ կերպ փոփոխելը. որպես այդպիսին պետք
է դիտարկել ջրային ռեսուրսի հյուծումը161, ինչպես նաև մակերեսային և ստորերկրյա ջրերի կենսաբազմազանության էական
փոփոխությունը կամ ջրերի սկզբնական ֆիզիկական, քիﬕական և կենսաբանական բաղադրության վատթարացումը:
160 Ընդունվել է 25.12.2002թ., ուժի ﬔջ է մտել 25.01.2003թ., ՀՀԳՏ 2003.01.15/1(119),
Հոդ. 3:
161 Ջրային ռեսուրսի հյուծում` ջրի ծավալի կամ հոսքի այնպիսի կրճատում և
(կամ) որակի փոփոխություն, որի դեպքում առաջանում է ջրային ռեսուրսի
հավասարակշռված էկոլոգիական վիճակի խախտում (ՀՀ Ջրային օրենսգիրք,
1-ին հոդված):
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Հանցագործության օբյեկտիվ կողﬕ պարտադիր հատկանիշ
է հանրորեն վտանգավոր հետևանքների առկայությունը` էական ﬖասի պատճառումը կենդանական և բուսական աշխարհին, ձկնային պաշարներին, անտառային կամ գյուղացիական
տնտեսությանը: Հանցանքն ավարտված է համարվում նշված
հետևանքներից գոնե ﬔկի առկայության դեպքում:
Այս հանցակազﬕ իմաստով էական ﬖաս պետք է համարել
որոշակի տարածքում ջրային կենդանիների և բուսականության
մասսայական հիվանդությունների առաջացումը, ծառաթփային
բուսականության, կենդանիների, թռչունների և ձկների ոչնչացումը, այդ թվում` ձկների ձվադրման վայրերի ոչնչացումը կենդանիների և բույսերի գենոֆոնդի փոփոխությունը, գյուղատնտեսական արտադրանքի կորուստը և անտառային տնտեսությանը
պատճառված խոշոր ﬖասը: Իհարկե, յուրաքանչյուր դեպքում
պատճառված ﬖասի էական լինելը պետք է գնահատել` ելնելով գործի հանգամանքներից: ՀՀ ՔՕ-ն սույն հոդվածի իմաստով
էական ﬖասի շեմը չի սահմանում:
Մեկնաբանվող հոդվածի 2-րդ մասի 2-րդ և 3-րդ կետերը համապատասխանաբար նշում են հանցանքի կատարումը
ԲՀՊՏ-ում կամ էկոլոգիական աղետի կամ արտակարգ էկոլոգիական դրության գոտում162 և կենդանիների զանգվածային
ոչնչացումը (տե՛ս ՀՀ ՔՕ 281-րդ հոդվածի ﬔկնաբանությունը)` որպես ծանրացնող հանգամանքներ: «Բնության հատուկ պահպանվող տարածքների մասին» ՀՀ օրենքի համաձայն` այդ տարածքներն են` պետական արգելոցները, պետական արգելավայրերը,
ազգային պարկերը և բնության հուշարձանները: Պետք է նկատի
ունենալ, որ արարքը կհամարվի ԲՀՊՏ-ում կատարված ինչպես
այն դեպքում, երբ բուն գործողությունները տեղի են ունեցել այդ
վայրում, այնպես էլ այն դեպքում, երբ գործողությունը կատար162 ՀՀ օրենսդրությունը չի սահմանում էկոլոգիական աղետի կամ արտակարգ
էկոլոգիական դրության հասկացությունները, կանոնակարգված չէ նաև
արտակարգ էկոլոգիական դրություն հայտարարելու կարգը, ուստի
ներկայումս ՀՀ ՔՕ 2-րդ մասի 3-րդ կետը կիրառելի է ﬕայն այնքանով,
որքանով վերաբերում է հանցանքի կատարմանը ԲՀՊՏ-ներում:
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վել է այլ վայրում, սակայն վտանգավոր հետևանքներն առաջացել են ԲՀՊՏ-ի սահմաններում:
Սուբյեկտ. հանցագործության սուբյեկտը 16 տարին լրացած
ﬔղսունակ ֆիզիկական անձն է:
Սուբյեկտիվ կողմ. հանցագործությունը կարող է կատարվել
ինչպես դիտավորությամբ, այնպես էլ անզգուշությամբ:
Հոդված 294. Ապօրինի որսը
1. Ապօրինի որսը, որը՝
1) պատճառել է խոշոր ﬖաս,
2) կատարվել է ﬔխանիկական տրանսպորտային ﬕջոցի
կամ օդանավի, պայթուցիկ նյութերի, գազերի օգտագործմամբ
կամ թռչունների և գազանների զանգվածային ﬖասման այլ
եղանակներով,
3) կատարվել է այնպիսի թռչունների և վայրի կենդանիների
նկատմամբ, որոնց որսն ամբողջովին արգելված է,
4) կատարվել է բնության հատուկ պահպանվող տարածքներում՝
պատժվում է տուգանքով՝ նվազագույն աշխատավարձի հարյուրապատիկից չորսհարյուրապատիկի չափով, կամ կալանքով՝ երկուսից երեք աﬕս ժամկետով:
2. Նույն արարքները, որոնք կատարվել են՝
1) պաշտոնեական դիրքն օգտագործելով,
2) ﬕ խումբ անձանց կողﬕց նախնական համաձայնությամբ՝
պատժվում են տուգանքով՝ նվազագույն աշխատավարձի
երեքհարյուրապատիկից հինգհարյուրապատիկի չափով, կամ
ազատազրկմամբ՝ առավելագույնը երկու տարի ժամկետով՝ որոշակի պաշտոններ զբաղեցնելու կամ որոշակի գործունեությամբ
զբաղվելու իրավունքից զրկելով՝ առավելագույնը երեք տարի
ժամկետով կամ առանց դրա:
(294-րդ հոդվածը լրաց. 09.06.04 ՀՕ-97-Ն, փոփ. 01.06.06 ՀՕ119-Ն)
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Մեկնաբանություն
Օբյեկտ. հանցագործության օբյեկտը կենդանական աշխարհի
(բնական ազատության ﬔջ ապրող անողնաշարավոր և ողնաշարավոր վայրի տեսակների ու դրանց համակեցությունների ամբողջությունը) պահպանությանն ուղղված հասարակական հարաբերություններն են:
Օբյեկտիվ կողմ. արարքը դրսևորվում է ﬕայն գործողությամբ:
Ապօրինի է համարվում վայրի կենդանիների կամ թռչունների որսը կամ ձկնորսությունն այն անձի կողﬕց, ով ընդհանրապես
որսի իրավունք չունի (օրինակ` չի հասել համապատասխան տարիքի, որսորդﬕության անդամ չէ, կամ դատարանի վճռով որոշակի ժամկետով զրկված է որսի իրավունքից և այլն), կամ որսը կատարել է առանց համապատասխան թույլտվության, կամ
որսի պայմանների (որսասեզոնի ժամկետների, որսատարածքների, որսագործիքների, որսի ենթակա կենդանիների, թռչունների, ձկների տեսակների, քանակների) խախտումով, ինչպես
նաև այն կենդանիների նկատմամբ, որոնց որսն ընդհանրապես
արգելված է163:
Հարկ է նկատի ունենալ, որ սույն հոդվածի կիրառման համար
որսի ապօրինի լինելու փաստը դեռևս բավարար չէ: Անհրաժեշտ
է նաև օբյեկտիվ կողﬕ հետևյալ պարտադիր հատկանիշներից
որևէ ﬔկի առկայությունը:
Խոշոր ﬖաս. ﬔկնաբանվող հոդվածի իմաստով խոշոր ﬖաս
է համարվում նվազագույն աշխատավարձի երկուհարյուրապատիկը գերազանցող գումարը: Եթե ապօրինի որսը կատարվել է
անտառում և պատճառված ﬖասը չի գերազանցում նշված գումարը, ﬕաժամանակ բացակայում են սույն հոդվածի 1-ին մասի
2-րդ, 3-րդ, 4-րդ ենթակետերում նշված պայմանները, ինչպես
նաև հոդվածի 2-րդ մասի ծանրացնող հանգամանքները, ապա
անձը ենթակա է վարչական պատասխանատվության ՀՀ ՎԻՎՕ 78-րդ հոդվածով նախատեսված արարք կատարելու համար
(տե՛ս ՀՀ ՎԻՎՕ 78-րդ հոդվածի ﬔկնաբանությունը): Վնասները
163 Տե՛ս Գ.Ս. Ղազինյան խմբ., նշված աշխատությունը, էջ 759:
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հաշվարկվում են «Բնապահպանական իրավախախտուﬓերի
հետևանքով բուսական և կենդանական աշխարհին պատճառված ﬖասների հատուցման սակագների մասին» ՀՀ օրենքով
սահմանված կարգով:
Վերգետնյա, օդային (ուղղաթիռ, ինքնաթիռ, պարաշյուտ և
այլն) և ջրային ﬔխանիկական (մոտորացված) տրանսպորտային ﬕջոցներից վայրի կենդանիներին հետապնդելով,
պայթուցիկ նյութերի, գազերի, էլեկտրական հոսանքի օգտագործմամբ կամ վայրի կենդանիների զանգվածային ﬖասման այլ եղանակներով կամ որսի իրականացման արգելված
այլ ձևերով, ﬕջոցներով և գործիքներով. այս պայմանը տեղի ունի այն ժամանակ, երբ վերգետնյա և ջրային տրանսպորտային ﬕջոցները, պայթուցիկ նյութերը, գազերը, էլեկտրական
հոսանքն օգտագործվել են կենդանիներին հետապնդելու, վախեցնելու, որսալու կամ բռնելու նպատակով: Սույն հոդվածի
իմաստով կենդանիների զանգվածային ﬖասման այլ եղանակները
տարատեսակ ազդեցության ﬕջոցներ և ձևեր են, որոնք կարող
են հանգեցնել բազմաթիվ կենդանիների ոչնչացման (օրինակ`
չորացած խոտն այրելը): Որսի իրականացման պայմանները, այդ
թվում` հատուկ ﬕջոցների օգտագործման դեպքերը և կարգը,
ինչպես նաև դրանց տեսակներն ամրագրված են «Հայաստանի
Հանրապետության տարածքում կենդանիների սիրողական որսի և ձկնորսության, ձկնորսության և որսի օբյեկտ չհանդիսացող
կենդանիների որսի կատարման կանոնները հաստատելու մասին» ՀՀ կառավարության որոշմամբ և «Որսի կանոնները հաստատելու մասին» ՀՀ բնապահպանության նախարարի հրամանով:
Թռ չուն նե րի և վայ րի կեն դա նի նե րի նկատ մա մբ, ո րո նց
որսն ամ բող ջո վին ար գելված է. «Որ սի կա նոն նե րը հաստա տե լու մա սին» ՀՀ բնա պահ պա նու թյան նա խա րա րի հրամա նով սահ ման ված է այն կեն դա նի նե րի և թռ չուն նե րի ցանկը, ո րո նք սահ ման ված որ սա սե զո նի ժա մա նակ կա րող են
լի նել որ սի օբյե կտ: Ընդ ո րում, հի շյալ ո րոշ ման հա մա ձայն՝
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որ սի օբյե կտ են հա մար վում նաև ՀՀ կեն դա նի նե րի Կար միր
գր քում ընդգրկ ված մի շա րք տե սակ ներ (օ րի նակ` հնդ կական վայ րե նա կե րպ, հայ կա կան մուֆ լոն, բե զոա րյան այծ և
այլն): Այդ ցան կում չնե րառ ված կեն դա նի նե րի սի րո ղա կան և
ար դյու նա գոր ծա կան որսն ար գելվում է տար վա բո լոր ե ղանակ նե րին: Պե տք է նշել, որ Կար միր գր քում ընդգրկ ված տեսակ նե րի նե րա ռու մը ՀՀ կա ռա վա րու թյան նշ ված ո րոշ մա մբ
հաս տատ ված ցան կում հա կա սում է Կար միր գր քի գա ղափա րին:
Որսի իրականացման այլ սահմանափակուﬓերի խախտման մասով տե՛ս «Հայաստանի Հանրապետության տարածքում
կենդանիների սիրողական որսի և ձկնորսության, ձկնորսության
և որսի օբյեկտ չհանդիսացող կենդանիների որսի կատարման
կանոնները հաստատելու մասին» ՀՀ կառավարության որոշումը
և «Որսի կանոնները հաստատելու մասին» ՀՀ բնապահպանության նախարարի հրամանը:
Սուբյեկտ. հանցագործության սուբյեկտը 16 տարին լրացած
ﬔղսունակ ֆիզիկական անձն է, իսկ այս հոդվածի 2-րդ մասի
1-ին կետով սահմանված ծանրացնող հանգամանքի դեպքում
անձը, ով հանցանքը կատարել է իր պաշտոնեական դիրքն օգտագործելով:
Սուբյեկտիվ կողմ. արարքը կարող է կատարվել ինչպես ուղղակի, այնպես էլ անուղղակի դիտավորությամբ:
Հոդված 295. Հայաստանի Հանրապետության
Կարﬕր գրքում գրանցված օրգանիզﬓերի
բնակության անհետացող կամ
հազվագյուտ վայրերի ոչնչացումը
Հայաստանի Հանրապետության Կարﬕր գրքում գրանցված օրգանիզﬓերի բնակության անհետացող կամ հազվագյուտ
վայրերը ոչնչացնելը, որը դիտավորությամբ կամ անզգուշությամբ առաջացրել է այդ օրգանիզﬓերի ամբողջական պոպուլյացիաների բնաջնջում (մահ)՝
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պա տժ վում է տու գան քո վ՝ նվա զա գույն աշ խա տա վարձի եր կու հա րյու րա պա տի կից վեց հա րյու րա պա տի կի չա փով
կամ ա զա տա զրկ մա մբ՝ ա ռա վե լա գույ նը ե րեք տա րի ժամ կետով:
(295-րդ հոդվածը փոփ. 01.06.06 ՀՕ-119-Ն)
Մեկնաբանություն.
Օբյեկտ. հանցագործության օբյեկտը ՀՀ Կարﬕր գրքում
գրանցված օրգանիզﬓերի, բնակության անհետացող կամ հազվագյուտ վայրերի պահպանությանն ուղղված հասարակական
հարաբերություններն են:
Օբյեկտիվ կողմ. արաքը, որպես կանոն, կատարվում է գործողությամբ, սակայն հնարավոր է նաև դրա կատարուﬓ անգործությամբ (օրինակ` համապատասխան պարտականություններ ունեցող անձի կողﬕց բնակության անհետացող
կամ հազվագյուտ վայրերի պահպանության աշխատանքներ
չկատարելը): ՀՀ Կարﬕր գրքում գրանցված օրգանիզﬓերի,
բնակության անհետացող կամ հազվագյուտ վայրերն այն տարածքներն են (այդ թվում` ջրային օբյեկտների մասերը), որոնց
բնական պայմաններն ապահովում են կենդանիների պոպուլյացիաների գոյությունը և բույսերի կենսական ցիկլը164: Այդ
վայրերի ոչնչացումը դրանք այնպիսի վիճակի բերելն է, որն
անհամատեղելի է կենդանիների և բույսերի գոյության պայմանների հետ: Նշված վայրերը կարող են ոչնչացվել շինարարական աշխատանքների կատարման, օգտակար հանածոների արդյունահանման, արդյունաբերական օբյեկտների
շահագործման, տրանսպորտային ﬕջոցների տեղաշարժի,
հեղեղուﬓերի, կեղտաջրերի արտահոսքի և բազմաթիվ այլ
պատճառներով:
Օբյեկտիվ կողﬕ պարտադիր հատկանիշ է հետևանքի առկայությունը` օրգանիզﬓերի (կենդանիների և բույսերի) ամբող-

164 Տե՛ս Дубовик О.Л., Экологические преступления: Комментарий к главе 26
Уголовного Кодекса Российской Федерации.-М.: Изд. “Спарк., 1998, էջ 306:
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ջական պոպուլյացիաների165 բնաջնջումը, որը կարող է հանգեցնել նաև էկոլոգիական հավասարակշռության խախտման:
Սուբյեկտ. հանցագործության սուբյեկտը 16 տարին լրացած
ﬔղսունակ ֆիզիկական անձն է:
Սուբյեկտիվ կողմ. արարքը կատարվում է անուղղակի դիտավորությամբ. հանցավորը գործողության (օրգանիզﬓերի բնակության անհետացող և հազվագյուտ վայրերի ոչնչացման) նկատմամբ դրսևորում է ուղղակի դիտավորություն, իսկ
հետևանքների նկատմամբ` անուղղակի դիտավորություն:
Հոդված 296. Ծառերի, թփերի և բուսածածկի
ապօրինի հատումը
1. Անտառային ֆոնդի տարածքներում, ինչպես նաև անտառային ֆոնդի ﬔջ չմտնող տարածքներում կամ հատուﬓերն արգելված ծառերը, թփերը հատելը կամ ոչնչացնելը, պետական
կամ մասնավոր սեփականություն համարվող բուսածածկը ոչնչացնելը կամ ﬕնչև աճի դադարեցման աստիճանի ﬖասելը, եթե
այդ գործողությունները զգալի ﬖաս են պատճառել`
պատժվում են տուգանքով՝ նվազագույն աշխատավարձի
երկուհարյուրապատիկից չորսհարյուրապատիկի չափով, կամ
որոշակի պաշտոններ զբաղեցնելու կամ որոշակի գործունեությամբ զբաղվելու իրավունքից զրկելով՝ առավելագույնը երեք
տարի ժամկետով, կամ կալանքով՝ առավելագույնը երկու աﬕս
ժամկետով:
2. Նույն արարքները, որոնք կատարվել են`
2) բնության հատուկ պահպանվող տարածքներում,
4) Հայաստանի Հանրապետության Կարﬕր գրքում գրանցված ծառատեսակների կամ բուսածածկի նկատմամբ,
պատժվում են տուգանքով` նվազագույն աշխատավարձի
երեքհարյուրապատիկից հինգհարյուրապատիկի չափով, կամ
կալանքով` առավելագույնը երեք աﬕս ժամկետով, կամ ազա165 Կենդանիների պոպուլյացիա` աշխարհագրական որոշակի տարածքում նույն
կենդանական տեսակի սեռահասակային խմբերի ամբողջականության
գոյակցություն («Կենդանական աշխարհի մասին» ՀՀ օրենք, 1-ին հոդված):
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տազրկմամբ` առավելագույնը երկու տարի ժամկետով` որոշակի պաշտոններ զբաղեցնելու կամ որոշակի գործունեությամբ
զբաղվելու իրավունքից զրկելով` առավելագույնը երեք տարի
ժամկետով կամ առանց դրա:
(296-րդ հոդվածը խմբ., լրաց. 24.12.04 ՀՕ-67-Ն, փոփ. 01.06.06
ՀՕ-119-Ն)
Մեկնաբանություն
Այս հոդվածի երկրորդ մասով նախատեսված են հանցակազﬕ
ծանրացնող հանգամանքները: Ելնելով Ուղեցույցի նպատակներից`
ստորև ներկայացվում է ﬕայն վերը բերված պայմանների բովանդակությունը:
Օբյեկտ. հանցագործության օբյեկտն անտառներում և անտառներից դուրս բուսական աշխարհի պահպանությանն ուղղված հասարակական հարաբերություններն են:
Օբյեկտիվ կողմ. արարքը դրսևորվում է նույն կերպ, ինչ ՀՀ
ՎԻՎՕ 66-րդ հոդվածում («Ծառերը, թփերը հատելը կամ ոչնչացնելը, պետական կամ մասնավոր սեփականություն հանդիսացող բուսածածկը ոչնչացնելը կամ ﬕնչև աճի դադարեցման աստիճանի ﬖասելը») նկարագրված արարքը (տե՛ս ՀՀ ՎԻՎՕ 66-րդ
հոդվածի ﬔկնաբանությունը): Սույն հոդվածի և ՀՀ ՎԻՎՕ 66-րդ
հոդվածի կիրառության հարցը որոշելիս ﬕակ պայմանը պատճառված ﬖասի չափն է:
Որպես ծանրացնող հանգամանք` սույն հոդվածի 2-րդ մասի
2-րդ կետը նշում է արարքը ԲՀՊՏ-ներում կատարելը (տե՛ս ՀՀ
ՔՕ 287-րդ հոդվածի 2-րդ մասի ﬔկնաբանությունը), իսկ 4-րդ կետը` Հայաստանի Հանրապետության Կարﬕր գրքում գրանցված ծառատեսակների կամ բուսածածկի հատումը:
Սուբյեկտ. հանցագործության սուբյեկտը 16 տարին լրացած
ﬔղսունակ ֆիզիկական անձն է, ինչպես նաև այն անձը, ով
հանցանքը կատարել է պաշտոնեական դիրքն օգտագործելով:
Սուբյեկտիվ կողմ. արարքը կարող է կատարվել ինչպես դիտավորությամբ, այնպես էլ անզգուշությամբ:
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Հոդված 297. Անտառներ ոչնչացնելը կամ ﬖասելը
1. Անտառներ, ինչպես նաև անտառային ֆոնդի ﬔջ չմտնող
տնկարկներ ոչնչացնելը կամ ﬖասելը, որը կատարվել է կրակի,
պայթուցիկ նյութերի կամ առավել վտանգի այլ աղբյուրի հետ
անզգույշ վերաբերմունքի արդյունքում, և եթե այդ գործողությունները խոշոր ﬖաս են պատճառել՝
պատժվում է տուգանքով՝ նվազագույն աշխատավարձի երեքհարյուրապատիկից հինգհարյուրապատիկի չափով, կամ ազատազրկմամբ՝ առավելագույնը երկու տարի ժամկետով:
2. Անտառներ, ինչպես նաև անտառային ֆոնդի ﬔջ չմտնող
տնկարկներ ոչնչացնելը կամ ﬖասելը, որը կատարվել է հրդեհման կամ հանրավտանգ այլ եղանակով՝
պատժվում է ազատազրկմամբ՝ երեքից ութ տարի ժամկետով:
(297-րդ հոդվածը փոփ. 01.06.06 ՀՕ-119-Ն)
Մեկնաբանություն
Օբյեկտ. հանցագործության օբյեկտն անտառների և անտառային ֆոնդի ﬔջ չմտնող տնկարկների պահպանությանն ուղղված հասարակական հարաբերություններն են:
Օբյեկտիվ կողմ. hրկիզման կամ կրակի հետ անփույթ վարվելու արդյունքում անտառները ոչնչացնելը կամ ﬖասելը դրսևորվում է նույն կերպ, ինչ ՀՀ ՎԻՎՕ 79-րդ հոդվածում նկարագրված
արարքը (տե՛ս ՀՀ ՎԻՎՕ 79-րդ հոդվածի ﬔկնաբանությունը):
Սույն հոդվածի իմաստով առավել վտանգի աղբյուր են համարվում տրանսպորտային ﬕջոցները, ﬔխանիզﬓերը, բարձր
լարվածության էներգիայի, ատոմային էներգիայի օբյեկտները,
պայթուցիկ նյութերի և ուժեղ ներգործող թույների օգտագործումը, շինարարական գործունեության իրականացումը, արտադրական հոսքագծերը, ինչպես նաև այլ ﬔխանիկական սարքավորուﬓերը, որոնք օգտագործման ընթացքում ամբողջությամբ
վերահսկելի չեն մարդու կողﬕց:
Մեկ նա բան վող հոդվա ծի 1-ին մա սի օբյեկ տիվ կողմի
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պար տա դիր հատ կա նիշ է խո շոր վնա սի առ կայու թյու նը, ո րը
հա վա սար է նվա զա գույն աշ խա տա վար ձի չո րս հա րյու րապա տի կին:
Այս հոդվածի 2-րդ մասում նկարագրված արարքի կատարման եղանակը` հրդեհում կամ հանրավտանգ այլ եղանակ, նույնպես օբյեկտիվ կողﬕ պարտադիր հատկանիշ է:
Հրդեհման դեպքում հանցավորն անտառների կամ անտառային ֆոնդի ﬔջ չմտնող տնկարկների ոչնչացման նպատակով չարամտորեն խախտում է անտառներում հրդեհային
անվտանգության կանոնները: Հանրավտանգ այլ եղանակ է
համարվում անտառների ոչնչացման կամ ﬖասման այնպիսի
ﬕջոցների օգտագործումը, որը կարող է հանգեցնել ոչ ﬕայն
ծառերի, տնկարկների ոչնչացման կամ ﬖասման, այլև կենդանական աշխարհի ոչնչացման, մթնոլորտային օդի աղտոտման և այլն (օրինակ` թունավոր, կենսաբանական, պայթուցիկ
նյութերի կիրառումը)166:
Արարքը սույն հոդվածով որակելու համար կարևոր է անտառների ոչնչացում և անտառների ﬖասում եզրույթների
բովանդակության պարզաբանումը: Այսպես, անտառների ոչնչացուﬓ անտառի կամ անտառտնկարկների ամբողջությամբ
այրվելն է կամ աղտոտող կամ թունավոր նյութերի, թափոնների, արտանետուﬓերի և արտահոսքերի ազդեցության արդյունքում դրանց վերածվելը ցցաչոր ծառերի: Անտառների ﬖասումը
ծառաթփային բուսականության մասնակի այրվելն է, առանձին
անտառամասերի դեգրադացիան ﬕնչև աճի դադարման աստիճան, հիվանդությունների և ﬖասատուների տարածումը, որոնք
բերում են տերևաթափի, բնափայտի փչացման և դրա որակի
էական վատթարացման167:
Սուբյեկտ. հանցագործության սուբյեկտը 16 տարին լրացած
ﬔղսունակ ֆիզիկական անձն է:
166 Տե՛ս Գ.Ս. Ղազինյան խմբ., նշված աշխատությունը, էջ 774:
167 Տե՛ս А.Г. Князев, Д.Б. Чурков, А.И.Чучаев; под ред. А.Г.Князева. Экологические
преступления: науч.-практ. пособие. – М.: Проспект, 2009, էջ 85:
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Սուբյեկտիվ կողմ. ﬔկնաբանվող հոդվածի 1-ին մասում նկարագրված արարքը կատարվում է ﬕայն անզգուշությամբ, իսկ
2-րդ մասում նկարագրված արարքը` ﬕայն դիտավորությամբ:
Հոդված 298. Բնության հատուկ պահպանվող
տարածքների ռեժիմը խախտելը
Արգելոցների, արգելավայրերի, ազգային պարկերի, բնության հուշարձանների և պետության կողﬕց հատուկ պահպանվող բնական այլ տարածքների կամ օբյեկտների ռեժիմը խախտելը, որը դիտավորությամբ կամ անզգուշությամբ առաջացրել
է էական ﬖաս՝
պատժվում է տուգանքով՝ նվազագույն աշխատավարձի երկուհարյուրապատիկից հինգհարյուրապատիկի չափով, կամ
որոշակի պաշտոններ զբաղեցնելու կամ որոշակի գործունեությամբ զբաղվելու իրավունքից զրկելով՝ առավելագույնը երեք
տարի ժամկետով:
(298-րդ հոդվածը փոփ. 01.06.06 ՀՕ-119-Ն)
Մեկնաբանություն
Օբյեկտ. հանցագործության օբյեկտը ԲՀՊՏ-ների ռեժիﬕ
պահպանությանն ուղղված հասարակական հարաբերություններն են:
Օբյեկտիվ կողմ. hանցագործությունը դրսևորվում է նույն
կերպ, ինչ ՀՀ ՎԻՎՕ 94-րդ հոդվածում նկարագրված արարքը
(տե՛ս ՀՀ ՎԻՎՕ 94-րդ հոդվածի ﬔկնաբանությունը): ԲՀՊՏ-ների ռեժիմը խախտելու համար քրեական կամ վարչական պատասխանատվություն կիրառելու հարցը որոշելիս պետք է ղեկավարվել
պատճառված ﬖասի չափով. ﬔկնաբանվող հոդվածի օբյեկտիվ
կողﬕ պարտադիր հատկանիշ է էական ﬖասի առկայությունը,
որը կարող է արտահայտվել բնական օբյեկտների ոչնչացմամբ,
դրանց վիճակի վատթարացմամբ, այդ տարածքներում ապրող
կենդանիների և բույսերի ոչնչացմամբ և այլն168:
168 Տե՛ս Дубовик О.Л., նշված աշխատությունը, էջ 259:
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Սուբյեկտ. հանցագործության սուբյեկտը 16 տարին լրացած
ﬔղսունակ ֆիզիկական անձն է:
Սուբյեկտիվ կողմ. արարքը կարող է կատարվել ինչպես դիտավորությամբ, այնպես էլ անզգուշությամբ:
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ՄԱՍ 5.
ԳԼ

ՀՀ ՔԱՂԱՔԱՑԻԱԿԱՆ
ՕՐԵՆՍԳԻՐՔ

Խ 3. ՔԱՂԱՔԱՑԻԱԿԱՆ ԻՐԱՎ
ՊԱՇՏՊԱՆ  ՆԸ

ՆՔՆԵՐԻ

Քաղաքացիական շրջանառության մասնակիցների` ֆիզիկական
և իրավաբանական անձանց, համայնքների և պետության սուբյեկտիվ իրավունքների իրացումը և պարտականությունների պատշաճ
կատարումը ենթադրում է օրենսդրությամբ ամրագրված համապատասխան երաշխիքների առկայություն, ինչպիսիք հանդիսանում են
քաղաքացիական իրավունքների պաշտպանության եղանակները:
Դրանք օրենսդրությամբ նախատեսված այն ﬕջոցներն են, որոնց
օգնությամբ կարելի է խափանել, կանխել իրավունքի խախտումը,
վերականգնել (ճանաչել) իրավունքները և (կամ) փոխհատուցել
իրավունքի խախտմամբ պատճառված ﬖասները169:
Սուբյեկտը դիմում է քաղաքացիական իրավունքների պաշտպանությանն այն ժամանակ, երբ խախտվում կամ վիճարկվում են
նրա իրավունքները170: Ընդ որում, քաղաքացիական իրավունքների
պաշտպանության ﬕջոցներից յուրաքանչյուրը կիրառելի է ﬕայն
որոշակի սուբյեկտիվ իրավունքի պաշտպանության համար, օրինակ`
ﬖասների հատուցումը կարող է կիրառվել ﬕայն այն դեպքում, երբ
իրավախախտման արդյունքում պատճառվել է ﬖաս: Քաղաքացի169 Տե´ս Брагинский М.И., Витрянский В.В., Договорное право, общие положения.
М.: 1997, էջ 628:
170 Տե´ս Բարսեյան Տ.Կ., Հայաստանի Հանրապետության քաղաքացիական
իրավունք: Առաջին մաս. – Երևանի պետ. համալս. Երևանի համալս. հրատ.,
Եր., 2004, էջ 74:
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ական իրավունքների պաշտպանությունը կարող է իրականացվել
ինչպես դատական, այնպես էլ արտադատական կարգով:
ՀՀ քաղ. օր.-ը անտառները ճանաչում է որպես քաղաքացիական իրավունքների օբյեկտ, իսկ ՀՀ ԱՕ-ն ամրագրում է անտառների և անտառային հողերի նկատմամբ սեփականության և
անտառօգտագործման ինստիտուտները, որոնց կապակցությամբ
առաջացող քաղաքացիական իրավունքների պաշտպանությունն
իրականացվում է ՀՀ քաղ. օր. 14-րդ հոդվածում նախատեսված
եղանակներով:
Հոդված 14. Քաղաքացիական իրավունքների
պաշտպանության եղանակները
Քաղաքացիական իրավունքների պաշտպանությունն իրականացվում է`
3) իրավունքը խախտող կամ դրա խախտման համար վտանգ
ստեղծող գործողությունները կանխելով.
10) ﬖասներ հատուցելով:
Մեկնաբանություն
ՀՀ Սահմանադրության 3-րդ հոդվածը, մարդու հիﬓական
իրավունքները ճանաչելով որպես բարձրագույն արժեք, սահմանում է նաև այդ իրավունքների պաշտպանությունն ապահովելու
պետության պարտականությունը: Իսկ Սահմանադրության 18-րդ
հոդվածն ամրագրում է յուրաքանչյուրի իրավունքը` դատական,
ինչպես նաև պետական այլ մարﬕնների առջև օգտվելու իր
իրավունքների և ազատությունների իրավական պաշտպանության արդյունավետ ﬕջոցներից: Քաղաքացիական իրավունքում
որպես իրավունքների և ազատությունների պաշտպանության
ﬕջոցներ հանդես են գալիս քաղաքացիական իրավունքների
պաշտպանության եղանակները, որոնց ցանկը սպառիչ չէ: Իրավունքների պաշտպանության որոշ եղանակներ կարող են կիրառվել բացառապես դատարանի կողﬕց, օրինակ` պետական
կամ տեղական ինքնակառավարման մարﬓի ակտն անվավեր
ճանաչելը, առոչինչ գործարքի անվավերության հետևանքները
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կիրառելը և վիճահարույց գործարքն անվավեր ճանաչելը և դրա
անվավերության հետևանքները կիրառելը:
Ելնելով խախտված կամ վիճարկվող իրավունքի բնույթից`
յուրաքանչյուր դեպքում կարող է կիրառելի լինել իրավունքների պաշտպանության այս կամ այն եղանակը: Հարկ է նկատի
ունենալ, որ տարատեսակ վեճեր լուծելիս կամ գործեր քննելիս
դատարանը կամ պետական իրավասու մարﬕնները գործը լուծում են դիմողի կողﬕց նշված իրավունքի պաշտպանության
եղանակի շրջանակներում: Ընդ որում, իրավունքների պաշտպանության ﬕ քանի եղանակ կարող են կիրառվել ﬕաժամանակ, օրինակ` իրավունքը խախտող կամ դրա խախտման համար վտանգ ստեղծող գործողությունները կանխելը և ﬖասների
հատուցումը: Ասվածն առավել առարկայական լինելու համար
նպատակահարմար է քաղաքացիական իրավունքների պաշտպանության եղանակները պարզաբանել անտառային օրենսդրության կիրառման օրինակներով:
Անտառային օրենսդրության կիրառման ոլորտում քաղաքացիական իրավունքների պաշտպանության եղանակներից առավել կիրառելի են իրավունքը խախտող կամ դրա խախտման համար վտանգ ստեղծող գործողությունները կանխելը և ﬖասների
հատուցումը:

 Օրինակ՝ «ՃանՇին» ՓԲ ընկերությունը «Ա» անտառտնտեսության
տարածքում կուտակել է տեխնիկա՝ ճանապարhաշինական աշխատանքներ սկսելու նպատակով: «Ա» անտառտնտեսությունը դիմում
է դատարան՝ անտառային տնտեսության համար վտանգ ստեղծող
գործողությունները կանխելու պահանջով: Եթե դատարանը գտնի,
որ շինարարական աշխատանքների իրականացումը ﬖաս կպատճառի «Ա» անտառտնտեսությանը, կպարտավորեցնի «ՃանՇին»
ՓԲ ընկերությանը չսկսել ճանապարհաշինական աշխատանքները:
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 Օրինակ՝ «Մայնինգ» ՓԲ ընկերությունը փորձաքննական եզրակացությամբ սահմանված պահանջների խախտմամբ իրականացնում
է հատուﬓեր հանքի շահագործման համար անհրաժեշտ տարածքն
ազատելու նպատակով, ինչը ﬖաս է պատճառում անտառներին:
Անտառային տնտեսություն վարող «Ա» ՊՈԱԿ-ի հայցի հիման վրա
դատարանը կպարտավորեցնի «Մայնինգ» ՓԲ ընկերությանը դադարեցնելու սահմանված պայմանների խախտմամբ կատարվող
հատուﬓերը և հատուցելու դրանց արդյունքում «Ա» ՊՈԱԿ-ի կրած
ﬖասները:
Վնասների հատուցման կարգի և պայմանների վերաբերյալ
տե՛ս հաջորդ հոդվածների ﬔկնաբանությունները:

Հոդված 17. Վնասների հատուցում
1. Անձը, ում իրավունքը խախտվել է, կարող է պահանջել
իրեն պատճառված ﬖասների լրիվ հատուցում, եթե ﬖասների
հատուցման ավելի պակաս չափ նախատեսված չէ օրենքով կամ
պայմանագրով:
2. Վնասներ են` իրավունքը խախտված անձի ծախսերը, որ
նա կատարել է կամ պետք է կատարի խախտված իրավունքը
վերականգնելու համար, նրա գույքի կորուստը կամ ﬖասվածքը
(իրական ﬖաս), ինչպես նաև չստացված եկամուտները, որոնք
այդ անձը կստանար քաղաքացիական շրջանառության սովորական պայմաններում, եթե նրա իրավունքը չխախտվեր (բաց
թողնված օգուտ):
3. Եթե իրավունքը խախտած անձը դրա հետևանքով ստացել է եկամուտներ, ապա անձը, ում իրավունքը խախտվել է,
մյուս ﬖասների հետ ﬕասին բաց թողնված օգուտի հատուցման պահանջի իրավունք ունի` այդ եկամուտներից ոչ պակաս
չափով:
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Մեկնաբանություն
1. Վնասների հատուցուﬓ իրավունքների պաշտպանության
առավել տարածված և ունիվերսալ եղանակներից է: Իրավունքը խախտված անձը ﬕշտ հնարավորություն ունի պահանջելու իրեն պատճառված ﬖասի հատուցում, եթե օրենքով կամ
պայմանագրով այլ բան սահմանված չէ171: Անտառային օրենսդրության կիրառման ոլորտում պատճառված ﬖասները հաշվարկելիս հիմք են ընդունվում «Բնապահպանական իրավախախտուﬓերի հետևանքով կենդանական և բուսական
աշխարհին պատճառված ﬖասների հատուցման սակագների
մասին» ՀՀ օրենքով սահմանված ֆիքսված սակագները, որոնք
կայուն են և կողﬔրի հայեցողությամբ փոփոխվել չեն կարող:
Վնասների առկայության, ինչպես նաև դրանց չափի հաշվարկման պարտականությունը դրվում է տուժողի վրա: Պետք է
նկատի ունենալ, որ ﬖասների հատուցման սակագների կամ
դրանք հաշվարկելու ﬔթոդիկայի բացակայությունը որևէ պարագայում հիմք չէ ﬖասների հատուցման պահանջը ﬔրժելու
համար:
Իրավունքը խախտված անձի համար կարևոր երաշխիք է հատուցում պահանջելու իրավունքը՝ պատճառված ﬖասի լրիվ չափով, որը փաստացի ﬖասի և բաց թողնված օգուտի հանրագումարն է:
Հարկ է նշել, որ ﬖասը կարող է հատուցվել ոչ ﬕայն դրամական տեսքով, այլ նաև բնեղենով, այսինքն` ﬖաս պատճառած
անձի կողﬕց սեփական ﬕջոցներով և ուժերով պատճառված
ﬖասը վերականգնելու ձևով:
2. «Վնաս» եզրույթը բավականին ընդհանրական է, սակայն
ունի հստակ բովանդակություն. այն ներառում է իրական ﬖասը`
շոշափելի կորուստները, և ակնկալվող եկամուտը, եթե անձին
ﬖաս չպատճառվեր:

171 Տե´ս Комментарий части первой Гражданского Кодекса Российской Федерации.
– М.: Ред. журнала «Хозяйство и право». Изд.-во «Спарк», 1995, էջ 72:
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 Օրինակ՝ քաղաքացի Անտոնյանն անտառօգտագործման պայմանագրի և անտառահատման տոմսի հիման վրա բնափայտի մթերում
իրականացնելիս գերազանցել է սահմանված ծավալը, և մթերված
բնափայտը տեղափոխելիս ոչնչացրել է հատման տարիքի չհասած
տասը մատղաշ ծառ:
Այս դեպքում ﬖասը հավասար կլինի սահմանված ծավալի գերազանցմամբ հատված ծառերի, ոչնչացված մատղաշի
արժեքի և այն եկամուտի հանրագումարին, որն անտառային
տնտեսություն վարող կազմակերպությունը կստանար, եթե
մատղաշ ծառերը հասնեին հատման տարիքի և մթերվեին
սահմանված կարգի պահպանմամբ: Վնասների կազմում
պետք է հաշվարկել նաև ապօրինի հատված ծառերի փոխարեն նոր տնկիների ձեռքբերման, ինչպես նաև համապատասխան աշխատանքների կատարման համար պահանջվող գումարը:

Հարկ է նկատի ունենալ, որ ՀՀ քաղ. օր.-ում օգտագործվող
«ﬖաս» հասկացության բովանդակությունը չի ներառում անտառային տնտեսության կորուստները, որոնք գնահատվում են
առանձին (մանրամասն տե՛ս ՀՀ ԱՕ 10-րդ հոդվածի 2-րդ մասի ﬔկնաբանությունը):
3. Իրավունքը խախտած անձից ապօրինի գործողությունների
արդյունքում ստացված եկամուտները ետ պահանջելն ուղղված
է իրավախախտի ստացած օգուտների հաշվին հատուցելու տուժողի կրած ﬖասները:

 Օրինակ՝ քաղաքացի Անտոնյանն իրականացրել է ապօրինի հատուﬓեր և մթերված 10 խոր. մ բնափայտն իրացնելու արդյունքում
ստացել 100.000 ՀՀ դրամ եկամուտ: Անտառային տնտեսություն վարող «Ա» ՊՈԱԿ-ը իրավունք ունի ապօրինի հատուﬓերի հետևանքով կրած իրական ﬖասից բացի, Անտոնյանից պահանջելու նրա
ստացած եկամուտները` 100.000 ՀՀ դրաﬕց ոչ պակաս չափով:
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Խ 60. ՎՆԱՍ ՊԱՏՃԱՌԵԼ
ՀԵՏԵՎԱՆՔՈՎ
ԾԱԳԱԾ ՊԱՐՏԱՎՈՐ  ՆՆԵՐ

ՀՀ քաղ. օր.-ը պարտավորությունների ծագման հիմքերի կազմում հիշատակում է ﬖաս պատճառելը, որի հետևանքով պարտավորական հարաբերության կողﬔրից ﬔկի`
պարտատիրոջ
մոտ ծագում է իրեն պատճառված ﬖասի հատուցում պահանջելու
իրավունք, իսկ մյուսի` պարտապանի մոտ` պատճառված ﬖասի
հատուցման պարտականություն: Վնաս պատճառելու հետևանքով
ծագած պարտավորություններն ընդունված է անվանել նաև արտապայմանագրային պարտավորություններ, քանի որ դրանք չեն բխում
կողﬔրի ﬕջև համաձայնեցված պայմաններով կնքված պայմանագրից, այլ ծագում են ﬕակողմանի գործողություններից, օրինակ`
թունավոր նյութեր փոխադրող երկաթուղային շարժակազﬕ վթարի
արդյունքում անտառին ﬖաս պատճառելուց: Ի դեպ, ﬖաս կարող է
պատճառվել ոչ ﬕայն իրավախախտուﬓերի, այլ նաև օրինաչափ
գործողությունների հետևանքով, որի պարագայում ﬖասները ենթակա են հատուցման օրենքով նախատեսված դեպքերում:
Վնասների հատուցման պարտականություն կարող է ծագել ինչպես հանցագործության կամ վարչական իրավախախտման, այնպես
էլ վարչական կամ քրեական պատասխանատվություն չառաջացնող
գործողությունների հետևանքով ﬖաս պատճառելու դեպքում: Որպես կանոն, ﬖասների հատուցուﬓ ուղեկցում է անձին վարչական
կամ քրեական պատասխանատվության ենթարկելուն, սակայն կարող է կիրառվել նաև ինքնուրույն:
Անտառին պատճառված ﬖասների համարժեք հատուցման տեսանկյունից շատ կարևոր է անտառային էկոհամակարգին` որպես
բնական համալիրին, պատճառված ﬖասի հաշվարկման ﬔթոդիկայի հաստատումը. ՀՀ-ում նման ակտ դեռևս չի ընդունվել: Գործող
ﬕակ նորմատիվ-իրավական ակտը, որի հիման վրա կատարվում
են հաշվարկները, «Բնապահպանական իրավախախտուﬓերի հետևանքով կենդանական և բուսական աշխարհին պատճառված ﬖաս-
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ների հատուցման սակագների մասին» ՀՀ օրենքն է, որը սահմանում
է կենդանական և բուսական աշխարհի տեսակների ցանկը և դրանում ընդգրկված տեսակներից յուրաքանչյուր ﬕավորի ոչնչացման
կամ ﬖասման համար գանձվող գումարի հաշվարկման սակագները:
Նման մոտեցման պարագայում անտառային էկոհամակարգին պատճառված ﬖասի հատուցումը չի կարող համարժեք լինել:
Վնասների հատուցման ընդհանուր հիմքերը, կարգը, պայմանները և եղանակները նախատեսված են ՀՀ քաղ. օր.-ով:

§ 1. Ընդհան/ր դր/յթներ ﬖասի
հատ/ցման համար

Հոդված 1058. Վնասի հատուցման համար
պատասխանատվության ընդհանուր հիմքերը
1. Քաղաքացու անձին կամ գույքին, ինչպես նաև իրավաբանական անձի գույքին պատճառված ﬖասը լրիվ ծավալով ենթակա է հատուցման այն պատճառած անձի կողﬕց:
Վնասի հատուցման պարտականությունն օրենքով կարող է
դրվել ﬖաս չպատճառած անձի վրա:
2. Վնաս պատճառած անձն ազատվում է այն հատուցելուց,
եթե ապացուցում է, որ ﬖասն իր ﬔղքով չի պատճառվել: Օրենքով կարող է նախատեսվել ﬖասի հատուցում` ﬖաս պատճառողի ﬔղքի բացակայությամբ:
3. Օրինաչափ գործողություններով պատճառված ﬖասը հատուցվում է օրենքով նախատեսված դեպքերում:
(1058-րդ հոդվածը լրաց. 21.02.07 ՀՕ-110-Ն)
Մեկնաբանություն
1. Ընդհանուր կանոնի համաձայն` ﬖասը ենթակա է հատուցման այն անձի կողﬕց, ում հակաիրավական գործողությունների կամ անգործության արդյունքում առաջացել է ﬖասը:
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Որոշ դեպքերում, ելնելով ﬖաս պատճառող սուբյեկտների
կարգավիճակից, ինչպես նաև տուժողի շահերն ապահովելու
նկատառուﬕց, օրենքով ﬖասի հատուցման պարտականությունը դրվում է.
- իրավաբանական անձի կամ քաղաքացու վրա` իրենց աշխատողի կողﬕց աշխատանքային (ծառայողական, պաշտոնեական) պարտականությունները կատարելիս պատճառված ﬖասի
համար (ՀՀ քաղ. օր. 1062-րդ հոդված),
- Հայաստանի Հանրապետության վրա` պետական կառավարման և տեղական ինքնակառավարման մարﬕնների ու
դրանց պաշտոնատար անձանց, ինչպես նաև հետաքննության,
նախաքննության մարﬕնների, դատախազության և դատարանի ապօրինի գործողություններով պատճառած ﬖասի համար
(ՀՀ քաղ. օր. 1063, 1064-րդ հոդվածներ),
- ծնողների, որդեգրողների կամ խնամակալների վրա` ﬕնչև
տասնչորս տարեկան անչափահասների պատճառած ﬖասի
համար, եթե չեն ապացուցում, որ ﬖասն անչափահասի ﬔղքով
չի պատճառվել (ՀՀ քաղ. օր. 1067-րդ հոդված),
- ծնողների, որդեգրողների կամ խնամակալների վրա` տասնչորսից ﬕնչև տասնութ տարեկան անչափահասների պատճառած ﬖասի համար այն չափով, որքանով չի բավարարում անչափահասի սեփական գույքը կամ եկամուտները (ՀՀ քաղ. օր.
1068-րդ հոդված),
- խնամակալի կամ հսկողություն իրականացնող կազմակերպության վրա` անգործունակ ճանաչված քաղաքացու պատճառած ﬖասի համար (ՀՀ քաղ. օր. 1069-րդ հոդված):
2. Ի տարբերություն քրեական և վարչական պատասխանատվության` քաղաքացիաիրավական պատասխանատվության դեպքում իրավախախտի ﬔղքի ձևը (դիտավորություն
կամ անզգուշություն) և չափը չեն կարևորվում: Անձը պատասխանատվություն է կրում ﬕևնույն չափով ինչպես ուղղակի դիտավորությամբ, այնպես էլ անզգուշությամբ ﬖաս պատճառելու
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դեպքում172: Միևնույն ժամանակ ՀՀ քաղ. օր.-ը նախատեսում է
ﬕ շարք դեպքեր, երբ ﬖասի հատուցման պարտավորություն
ծագում է անկախ ﬔղքից (10711-1072-րդ հոդվածներ): Օրինակ,
եթե անտառային հողերը հեղեղվել են տեխնիկապես անսարք
ջրատարի ﬖասման հետևանքով, որն առավել վտանգի աղբյուր
է համարվում, ապա ﬖասները հատուցելու պարտավորություն
կառաջանա այդ խողովակաշարի սեփականատեր հանդիսացող
կազմակերպության համար` անկախ ﬔղքի առկայությունից:
Բոլոր դեպքերում, եթե ﬖասն առաջացել է անհաղթահարելի ուժի (տվյալ պայմաններում արտակարգ և անկանխատեսելի հանգամանքներ, տարերային աղետներ և այլն) հետևանքով, այն հատուցելու պարտավորություն որևէ սուբյեկտի մոտ
չի առաջանում:
3. Որպես օրի նաչափ գոր ծո ղություն ների ար դյուն քում
պատճառված վնաս` ՀՀ քաղ. օր.-ը նա խա տե սում է ան հրաժեշտ պաշտ պա նու թյան* և ծայրահեղ ան հրաժեշ տու թյան* վիճակում պատ ճառ ված վնասը: Նշված վի ճակում կա տարված
ա րարքը, որն ու նի հանցա գոր ծության հատկա նիշ ներ, չի կարող ո րակ վել որպես այդպի սին, քանի որ անհրա ժեշտ պաշտպանությու նը և ծայրա հեղ ան հրա ժեշ տու թյունն ա րարքի հանցավորությունը բա ցա ռող հանգա մա նք ներ են: Անհրաժեշտ
պաշտպանության վիճա կում պատճառ ված վնա սը ենթակա չէ
հա տուցման, եթե չեն գե րա զանց վել դրա սահ ման ները: Ծայրահեղ անհրա ժեշ տու թյան վիճա կում կատարված արա րք ների դեպ քում թեև վնաս է պատ ճառ վում որո շակի արժեք նե րի,
սակայն դա ար վում է առա վել բա րձր ար ժեքներ պաշտ պանե լու նպա տա կով, երբ տվյալ իրա վի ճակում դրանց սպառնացող վտանգը կանխե լու պակաս վտանգավոր տար բե րակ
չկար: Հաշվի առ նե լով նշված վի ճակ նե րում վնաս պատճա ռողի շար ժառիթները` ՀՀ քաղ. օր. 1061-րդ հոդվա ծը թույլ է տալիս վնասը հատուցե լու պար տա կա նու թյունը դնել այն անձի
172 Տե´ս Комментарий части второй Гражданского Кодекса Российской Федерации.
– М.: Фонд Правовая культура, Фирма «Гардарика», 1996, էջ 356:
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վրա, ի շահ ո րի գոր ծել է վնաս պատճա ռո ղը կամ լրիվ կամ
մաս նակիո րեն ա զատել նրանց վնասը հատու ցելու պար տավո րությունից:

 Օրինակ՝ ﬔծ արագությամբ ընթացող բեռնատարի վարորդը, ճանապարհին նկատելով երեխաների, կտրուկ արգելակում է, սակայն նրան չի հաջողվում կանգնեցնել ﬔքենան: Վարորդը ստիպված փոխում է ընթացքի ուղղությունը, բախվում ճամփեզրին աճած
ծառերին և շրջվելով տապալում 5 հազվագյուտ ծառ` պետությանը
պատճառելով 500.000 ՀՀ դրաﬕ ﬖաս:
ՀՀ Քաղ. օր. 1058-րդ հոդվածի 1-ին մասի համաձայն` «Քաղաքացու
անձին կամ գույքին, ինչպես նաև իրավաբանական անձի գույքին
պատճառված ﬖասը լրիվ ծավալով ենթակա է հատուցման այն
պատճառած անձի կողﬕց»: Սակայն, քանի որ վարորդը գործել է
ծայրահեղ անհրաժեշտության վիճակում (նյութական ﬖաս պատճառելով պետությանը` փրկել է երեխաների կյանքը), վերջինս կազատվի պատճառված ﬖասը հատուցելու պարտականությունից:

Իրավաչափ գործողության արդյունքում պատճառված ﬖաս
պետք է համարել նաև այն ﬖասը, որը պատճառվել է անտառի
կատեգորիան փոխելու դեպքում անտառօգտագործման պայմանագիրը լուծելու հետևանքով:
Հոդված 1059. Վնաս պատճառելը կանխելը
1. Ապագայում ﬖաս պատճառելու վտանգը կարող է հիմք
դառնալ վտանգ ստեղծող գործունեությունն արգելելու պահանջով հայցի հատուցման համար:
2. Եթե պատճառված ﬖասը հետևանք է շենքի, շինության շահագործման կամ այլ արտադրական գործունեության, որը շարունակում է ﬖաս պատճառել կամ սպառնում է նոր ﬖասով,
դատարանն իրավունք ունի պատասխանողին պարտավորեցնել
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ﬖաս հատուցելուց բացի կասեցնել կամ դադարեցնել համապատասխան գործունեությունը:
3. Դատարանը կարող է ﬔրժել համապատասխան գործունեությունը կասեցնելու կամ դադարեցնելու մասին հայցը, եթե
այն կասեցնելը կամ դադարեցնելը հակասում է պետական շահերին: Նման գործունեությունը կասեցնելը կամ դադարեցնելը
ﬔրժելը տուժողներին չի զրկում այդ գործունեությամբ պատճառված ﬖասի հատուցման իրավունքից:
Մեկնաբանություն
1-2. Այս հոդվածը հնարավորություն է տալիս գործունեությունն արգելելու պահանջով դիﬔլ դատարան173, եթե նման
գործունեությունն ապագայում կարող է ﬖաս պատճառել քաղաքացու կյանքին կամ առողջությանը, քաղաքացու կամ իրավաբանական անձանց գույքին, ինչպես նաև շրջակա ﬕջավայրին:
Այս դեպքում, փաստորեն, դատարան դիﬔլու ﬕակ պայմանը
նախատեսվող գործունեության արդյունքում ﬖաս պատճառելու
հավանականությունն է:
Մեկնաբանվող դրույթը հնարավորություն է տալիս նաև դատական կարգով պարտավորեցնելու կասեցնել (ժամանակավորապես դադարեցնել) կամ դադարեցնել արդեն իսկ իրականացվող գործունեությունը, որը ﬖաս է պատճառում, կամ առկա է
նոր ﬖաս պատճառելու սպառնալիք: Գործունեությունը կասեցնելու կամ դադարեցնելու պահանջով դատարան դիﬔլու դեպքում ﬔղքը չի կարևորվում:
 Օրինակ՝ անտառային տնտեսություն վարող կազմակերպության
հայցի հիման վրա դատարանը կարող է դադարեցնել անտառին
հարող տարածքում մայրուղու կառուցման աշխատանքները, որը
կարող է ﬖաս պատճառել անտառին:

173 Մեկնաբանվող հոդվածի 1-ին մասում գործածվում է «հայցի հատուցում»
բառակապակցությունը, որը սխալ է: Օրենսդիրը նկատի է ունեցել «հայցի
հարուցումը»` որպես գործի դատական քննության ﬔկնարկ:
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Ընդ որում, պարտադիր չէ, որ գործունեության կասեցումը
նախորդի դրա դադարեցմանը. ելնելով գործի հանգամանքներից` դատարանը կարող է ﬕանգաﬕց դադարեցնել ﬖաս պատճառող գործունեությունը:
Սակայն շրջակա ﬕջավայրին ﬖաս պատճառելու վտանգ
ներկայացնող կամ արդեն իսկ ﬖաս պատճառող գործունեությունը դադարեցնելու կամ կասեցնելու հայցով դատարան դիﬔլիս պետք է անպայման հաշվի առնել, թե արդյոք գործունեության տվյալ տեսակը ենթակա է շրջակա ﬕջավայրի վրա
ազդեցության փորձաքննության, և եթե այո, ապա որքանով դրա
արդյունքում ակնկալվող բացասական ազդեցությունները կգերազանցեն փորձաքննական եզրակացությամբ հաստատված
ցուցանիշները: Եթե կատարված հաշվարկները ցույց են տալիս,
որ տվյալ գործունեության ազդեցության պարաﬔտրերը կհամապատասխանեն հաստատված ցուցանիշներին (թեև որոշակի բացասական ազդեցություն շրջակա ﬕջավայրի վրա կլինի),
ապա դատարանը կﬔրժի հայցը:
3. Նախատեսվող կամ իրականացվող գործունեության`
ապագայում կամ արդեն իսկ ﬖաս պատճառելու փաստը հաստատված համարելու պարագայում դատարանը հայցը կարող
է ﬔրժել ﬕայն այն դեպքում, երբ տվյալ գործունեության իրականացուﬓ արդարացված է պետական շահի առկայությամբ: ՀՀ
օրենսդրությամբ սահմանված չէ «պետական շահ» հասկացությունը, ուստի յուրաքանչյուր դեպքում դատարանը, ելնելով գործի հանգամանքներից, պետք է որոշի` առկա է արդյոք պետական
շահ, թե ոչ:
Հոդված 1075. Վնասը հատուցելու եղանակները
Դատարանը, բավարարելով ﬖասի հատուցման պահանջը,
գործի հանգամանքներին համապատասխան, պարտավորեցնում է ﬖասը պատճառելու համար պատասխանատու անձին
ﬖասը հատուցել բնեղենով (տրամադրել նույն տեսակի և որակի գույք, վերանորոգել ﬖասված գույքը և այլն) կամ հատուցել
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պատճառված ﬖասները (ՀՀ քաղ. օր. 17 հոդվածի 2-րդ և 3-րդ
կետեր):
Մեկնաբանություն
Այս հոդվածը նախատեսում է ﬖասի հատուցման երկու եղանակ` բնեղենով կամ դրամական ձևով: Թեև օրենքում ուղղակիորեն ամրագրված չէ, սակայն ﬖասը բնեղենով կարող է հատուցվել ﬕայն կողﬔրի համաձայնությամբ, իսկ դրամական
հատուցումը ցանկացած պարագայում կարող է փոխարինել
բնեղենով հատուցմանը: Շրջակա ﬕջավայրին, այդ թվում` անտառներին պատճառված ﬖասի դեպքում բնեղենով հատուցումը գործնականում հնարավոր չէ, քանի որ եթե նույնիսկ հնարավոր է վերականգնել պատճառված ﬖասը, ապա, որպես կանոն,
դա կատարվում է լայնածավալ ու տևական աշխատանքների
արդյունքում` հատուկ մասնագիտացված կազմակերպությունների ներգրավմամբ:
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ՄԱՍ 6.

ԳԼ

ԲՆԱՊԱՀՊԱՆԱԿԱՆ
ԻՐԱՎԱԽԱԽՏ ՄՆԵՐԻ
ՀԵՏԵՎԱՆՔՈՎ ԿԵՆԴԱՆԱԿԱՆ
ԵՎ Բ ՍԱԿԱՆ ԱՇԽԱՐՀԻՆ
ՊԱՏՃԱՌՎԱԾ ՎՆԱՍԻ
ՀԱՏ ՑՄԱՆ ՍԱԿԱԳՆԵՐԻ
ՄԱՍԻՆ ՀՀ ՕՐԵՆՔ
Խ 1. ԸՆԴՀԱՆ

Ր ԴՐ

ՅԹ

Այս գլխի ﬔկնաբանության ներքո ներկայացվում է այն հասարակական հարաբերությունների կարգավորման շրջանակը, որի
վրա տարածվում է «Բնապահպանական իրավախախտուﬓերի հետևանքով կենդանական և բուսական աշխարհին պատճառված ﬖասի հատուցման սակագների մասին» ՀՀ օրենքի գործողությունը:
Հոդված 1. Օրենքի կարգավորման առարկան
Սույն օրենքը սահմանում է բնապահպանական իրավախախտուﬓերի հետևանքով կենդանական և բուսական աշխարհին
պատճառված ﬖասի հատուցման սակագները և դրա հաշվարկման ու գանձման կարգը:
Մեկնաբանություն
Բնապահպանական իրավախախտուﬓերը շրջակա ﬕջավայրի պահպանությանն ուղղված հասարակական հարաբերությունների դեմ ոտնձգող ﬔղավոր, հակաիրավական գործողություններ կամ անգործություններ են (հանցագործություններ,
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վարչական իրավախախտուﬓեր, քրեական կամ վարչական պատասխանատվության չհանգեցնող էկոլոգիական օրենսդրության
այլ խախտուﬓեր), որոնք, որպես կանոն, ﬖաս են պատճառում
շրջակա ﬕջավայրի տարրերին, այդ թվում` կենդանական և բուսական աշխարհին: ՀՀ օրենսդրության համաձայն` կենդանական և բուսական աշխարհին պատճառված ﬖասը գնահատվում
է ֆիքսված սակագների ﬕջոցով, որոնք սահմանված են ըստ
կենդանիների և բույսերի տեսակների: Վնասների հաշվարկման
կարգը որոշակի առանձնահատկություններ ունի` պայմանավորված իրավախախտման տարբեր հատկանիշներով, օրինակ`
եթե ծառերի ապօրինի հատումը կատարվել է Երևանում, ապա
ﬖասները հաշվարկվում են սակագնի տասնապատիկի չափով,
իսկ այլ բնակավայրերի դեպքում` եռապատիկի:

ԳԼ Խ 2. ԲՆԱՊԱՀՊԱՆԱԿԱՆ
ԻՐԱՎԱԽԱԽՏ ՄՆԵՐԻ ՀԵՏԵՎԱՆՔՈՎ
ԿԵՆԴԱՆԱԿԱՆ ԵՎ Բ ՍԱԿԱՆ ԱՇԽԱՐՀԻՆ
ՊԱՏՃԱՌՎԱԾ ՎՆԱՍԻ ՀԱՏ ՑՄԱՆ ՍԱԿԱԳՆԵՐԸ
Այս գլուխը բովանդակում է կենդանական և բուսական աշխարհի
պահպանության և օգտագործման ոլորտի բնապահպանական իրավախախտուﬓերի ոչ սպառիչ ցանկը, որոնց հետևանքով կենդանական և բուսական աշխարհին պատճառված ﬖասները ենթակա են
հատուցման սույն օրենքով սահմանված սակագներին համապատասխան:
Կենդանական և բուսական աշխարհին պատճառված ﬖասի հատուցման սակագները սահմանված են համապատասխանաբար
«Բնապահպանական իրավախախտուﬓերի հետևանքով կենդանական և բուսական աշխարհին պատճառված ﬖասի հատուցման
սակագների մասին» ՀՀ օրենքի 3-րդ և 5-րդ հոդվածներում:
Պետք է նկատի ունենալ, որ ինչպես ՀՀ ԱՕ-ում, այնպես էլ այս
օրենքում իրավախախտուﬓերի թվարկուﬓ ինքնին չի հանգեցնում
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դրանց համար վարչական կամ քրեական պատասխանատվության
(տե՛ս ՀՀ ԱՕ 60-րդ հոդվածի ﬔկնաբանությունը):
Վնասների հաշվարկման սակագները նախատեսված են կենդանական և բուսական աշխարհի տեսակների յուրաքանչյուր ﬖասված
կամ ոչնչացված ﬕավորի, իսկ անտառային ֆոնդի հողերի և բնական արոտավայրերի, բնակավայրերի ընդհանուր օգտագործման
կանաչապատ տարածքների աղտոտման դեպքում` ﬕավոր մակերեսի կամ ծավալի համար: Նշենք, որ կենդանական և բուսական
աշխարհին պատճառված ﬖասների հաշվարկման սակագների
սահմանման նման մոտեցումը սպառել է իրեն. ներկայումս զարգացած պետությունների պրակտիկայում լայն կիրառություն ունի էկոհամակարգային մոտեցման վրա հիﬓված շրջակա ﬕջավայրին և
դրա առանձին բաղադրիչներին պատճառված ﬖասի հաշվարկման
ﬔթոդիկան, ինչը հնարավորություն է տալիս համարժեքորեն գնահատել պատճառված ﬖասները:
Հոդված 2. Կենդանական աշխարհի պահպանության և
օգտագործման գծով բնապահպանական
իրավախախտուﬓերը
Սույն օրենքի իմաստով կենդանական աշխարհի պահպանության և օգտագործման գծով բնապահպանական իրավախախտուﬓեր են համարվում իրավաբանական և ֆիզիկական անձանց հետևյալ գործողությունները`
1) առանց սահմանված կարգով տրամադրված լիցենզիաների (թույլտվությունների), կնքված պայմանագրերի և դրանցով
սահմանված պայմանների խախտմամբ իրականացվող կենսապաշարների օգտագործումը.
2) պարարտանյութերի և այլ պատրաստուկների, թունանյութերի չկանոնակարգված օգտագործումը, որի հետևանքով ﬖաս
է հասցվում կենդանական աշխարհին.
3) հազվագյուտ, անհետացող և Կարﬕր գրքում գրանցված կենդանիների, դրանց ձվերի, բնակատեղերի (բնադրավայրերի, ձվադրավայրերի) ոչնչացումը և (կամ) այնպիսի
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գործողությունների կատարումը, որոնք հանգեցնում են այդ
կենդանիների թվաքանակի կրճատմանը և ապրելավայրերի
վատթարացմանը.
4) օրենսդրությամբ սահմանված որսի և ձկնորսության կատարման կանոնների խախտուﬓերը.
5) կենդանական աշխարհի օգտագործման և պահպանության
գծով օրենսդրության այլ խախտուﬓեր, որոնց հետևանքով
ﬖաս է հասցվում կենդանական աշխարհին:
Մեկնաբանություն
Այս հոդվածում ներկայացվող իրավախախտուﬓերն օրենսդիրը փորձ է արել դասակարգել ըստ կատարման եղանակի:
Իրավախախտուﬓերի ցանկը սպառիչ չէ և կողﬓորոշիչ նշանակություն ունի ﬕայն ﬖասների հատուցման հարցը պարզելիս:
Յուրաքանչյուր իրավախախտման դեպքում քրեական կամ վարչական պատասխանատվության հարցը լուծելիս անհրաժեշտ է
պարզել, թե արդյոք ՀՀ ՔՕ-ն կամ ՀՀ ՎԻՎՕ-ն նախատեսում են
համապատասխան հանցակազմ կամ զանցակազմ, թե՞ ոչ:
Ընդհանուր կանոնի համաձայն` ﬖասների հատուցման պարտավորություն առաջանում է անկախ հանցագործության կամ
զանցանքի առկայությունից, և եթե բացակայում են ﬖասների
հատուցման պարտավորությունից ազատելու կամ ﬖասն այլ
անձի կողﬕց հատուցելու հիմքերը, ապա ﬖաս պատճառած ֆիզիկական կամ իրավաբանական անձը պարտավոր է հատուցել
այն:
Օրենքում որոշ իրավախախտուﬓերի ընտրանքային թվարկումը գործնական նշանակություն չունի և անհարկի ծանրաբեռնում է նորմատիվ ակտը:
Հոդված 4.

Բուսական աշխարհի պահպանության,
պաշտպանության և օգտագործման
բնապահպանական իրավախախտուﬓերը

Սույն օրենքի իմաստով բուսական աշխարհի պահպանության, պաշտպանության և օգտագործման գծով բնապահպանա-

ԳԼԽ 2

323

կան իրավախախտուﬓեր են համարվում իրավաբանական և
ֆիզիկական անձանց հետևյալ գործողությունները`
1) բուսական աշխարհի օբյեկտների (վայրի բուսատեսակների, համակեցությունների, դրանց աճելավայրերի, բնության
հուշարձանների, բուսաբանական այգիների, դենդրոպարկերի,
անտառտնկարկների), ինչպես նաև բուսական ծածկույթի ջրապահպան, հողապաշտպան, կլիմայակարգավորիչ և ռեկրեացիոն հատկությունների խաթարումը.
2) ծառերի և թփերի (այդ թվում` բնակավայրերի ընդհանուր
օգտագործման տարածքներում տնկված և (կամ) աճող) ապօրինի հատումը և (կամ) մասնակի ﬖասումը.
3) հրկիզելու և (կամ) կրակի հետ անփույթ վարվելու հետևանքով բուսական աշխարհի ոչնչացումը և (կամ) աճի դադարեցման
աստիճանի ﬖասումը.
4) Հայաստանի Հանրապետության Կարﬕր գրքում գրանցված բույսերի, նրանց մասերի ոչնչացումը և (կամ) այնպիսի
գործողությունների կատարումը, որոնք հանգեցնում են դրանց
թվաքանակի կրճատմանը և աճելավայրերի վատթարացմանը.
5) հանքային պարարտանյութերի և թունաքիﬕկատների
չկանոնակարգված օգտագործմամբ, աղտոտված ջրերով, քիﬕական նյութերով, արդյունաբերական և կոմունալ-կենցաղային արտանետուﬓերով և թափոններով բուսական աշխարհի
ոչնչացումը և (կամ) ﬖասումը.
6) բնական արոտավայրերում, անտառներում և պետական
անտառային ֆոնդի ոչ անտառածածկ տարածքներում ինքնակամ խոտհունձի կատարումը և անասունների արածեցումը.
7) անտառային կուլտուրաների, անտառային պլանտացիաներում և տնկարաններում աճեցված տնկիների կամ ցանքսի,
ինչպես նաև անտառվերականգնման համար նախատեսված
տարածքներում բնական վերաճի կամ ինքնացանի ոչնչացումը
և (կամ) ﬖասումը.
8) բույսերի և դրանց առանձին մասերի ապօրինի հավաքումը.
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9) բուսական աշխարհի օգտագործման և պահպանության
գծով օրենսդրության այլ խախտուﬓեր, որոնց հետևանքով
ﬖաս է հասցվում բուսական աշխարհին:
Մեկնաբանություն
Այս հոդվածում բուսական աշխարհի պահպանության, պաշտպանության և օգտագործման ոլորտի իրավախախտուﬓերի
թվարկման հիմքում ընկած է օրենքի 3-րդ հոդվածի մոտեցումը: Ուստի նախորդ հոդվածի ﬔկնաբանության շրջանակներում
արտահայտված նկատառուﬓերը վերաբերվում են նաև այս
հոդվածին (տե՛ս սույն օրենքի 2-րդ հոդվածի ﬔկնաբանությունը):

ԳԼ Խ 3. ԲՆԱՊԱՀՊԱՆԱԿԱՆ
ԻՐԱՎԱԽԱԽՏ ՄՆԵՐԻ ՀԵՏԵՎԱՆՔՈՎ
ԿԵՆԴԱՆԱԿԱՆ ԵՎ Բ ՍԱԿԱՆ ԱՇԽԱՐՀԻՆ
ՊԱՏՃԱՌՎԱԾ ՎՆԱՍԻ ՀԱՏ ՑՄԱՆ ՉԱՓԻ
ՀԱՇՎԱՐԿՄԱՆ ԵՎ ԳԱՆՁՄԱՆ ԿԱՐԳԸ
Սույն գլխում ներառված դրույթներով սահմանվում են կենդանական և բուսական աշխարհին պատճառված ﬖասների հաշվարկի առանձնահատկությունները` հիմք ընդունելով բնապահպանական իրավախախտուﬓերի հետևանքները (պատճառված ﬖասը):
Վնասների հատուցման չափի հաշվարկը կատարվում է ԲՊՏ-ի
կողﬕց իրականացվող բնապահպանական վերահսկողության կամ
քրեական հետապնդման մարﬕնների կողﬕց իրականացվող հետաքննության կամ նախաքննության շրջանակներում և արտացոլվում է արձանագրության ﬔջ:
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Հոդված 6. Բնապահպանական իրավախախտուﬓերի
հետևանքով կենդանական և բուսական
աշխարհին պատճառված ﬖասի հատուցման
չափի հաշվարկման կարգը
1. Սույն օրենքի 2-րդ և 4-րդ հոդվածներում նշված բնապահպանական իրավախախտուﬓերի հետևանքով կենդանական և
բուսական աշխարհին պատճառված ﬖասի հատուցման չափը
հաշվարկվում է` ելնելով բուսական և կենդանական աշխարհի
ﬖասված (ոչնչացված) օբյեկտների քանակից և (կամ) ծավալից
և սույն օրենքի 2-րդ գլխով սահմանված սակագներից:
2. Կենդանիների բնակատեղերի (բնադրավայրերի, ձվադրավայրերի) ոչնչացման յուրաքանչյուր դեպքի համար ﬖասի
հատուցման չափը հաշվարկվում է համապատասխան կենդանատեսակի ապօրինի որսի և (կամ) ոչնչացման համար` սույն
օրենքի 2-րդ գլխով սահմանված սակագների եռապատիկի չափով:
3. Կենդանիների ﬖասման դեպքում, եթե դա չի հանգեցնում
դրանց ոչնչացմանը, ﬖասման յուրաքանչյուր դեպքի համար
ﬖասի հատուցման չափը հաշվարկվում է համապատասխան
կենդանատեսակի ապօրինի որսի և (կամ) ոչնչացման համար`
սույն օրենքի 2-րդ գլխով սահմանված սակագների 50 տոկոսի
չափով:
4. Թռչունների կամ սողունների յուրաքանչյուր ձվի ապօրինի
հավաքման և (կամ) ոչնչացման համար ﬖասի հատուցման չափը հաշվարկվում է համապատասխան կենդանատեսակի ապօրինի որսի և (կամ) ոչնչացման համար` սույն օրենքի 2-րդ գլխով
սահմանված սակագների 50 տոկոսի չափով:
5. Կեղծված, չհիﬓավորված, ակնհայտ սուտ տեղեկատվության հիման վրա տրամադրված լիցենզիաների (թույլտվությունների) և կնքված պայմանագրերի հիման վրա իրականացված
որսի հետևանքով սպանված (որսված) կենդանատեսակների
յուրաքանչյուր ﬕավորի համար ﬖասի հատուցման չափը հաշվարկվում է համապատասխան կենդանատեսակի ապօրինի որ-
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սի և (կամ) ոչնչացման համար` սույն օրենքի 2-րդ գլխով սահմանված սակագների եռապատիկի չափով:
6. Այլ անձին տրված լիցենզիաների (թույլտվությունների)
հիման վրա կատարված որսի (բացառությամբ կոլեկտիվ որսի
դեպքերի) հետևանքով սպանված (որսված) կենդանատեսակների յուրաքանչյուր ﬕավորի համար ﬖասի հատուցման չափը
հաշվարկվում է համապատասխան կենդանատեսակի ապօրինի
որսի և (կամ) ոչնչացման համար` սույն օրենքի 2-րդ գլխով սահմանված սակագների կրկնապատիկի չափով:
7. Բնության հատուկ պահպանվող տարածքներում կենսապաշարների ապօրինի օգտագործման հետևանքով կենդանական աշխարհին պատճառված ﬖասի հատուցման չափը սպանված (որսված, ոչնչացված) կենդանատեսակների յուրաքանչյուր
ﬕավորի համար հաշվարկվում է համապատասխան կենդանատեսակի ապօրինի որսի և (կամ) ոչնչացման համար` սույն օրենքի 2-րդ գլխով սահմանված սակագների հնգապատիկի չափով:
8. Ապօրինի որսված, հավաքված և (կամ) մթերված` Հայաստանի Հանրապետության Կարﬕր գրքում գրանցված կենդանիների և բույսերի տեսակների վաճառքի, գնման, ձեռքբերման,
փոխանակման, արտահանման և ներմուծման դեպքում ﬖասի
հատուցման չափը հաշվարկվում է համապատասխան տեսակի
ապօրինի օգտագործման համար` սույն օրենքի 2-րդ գլխով սահմանված սակագների հնգապատիկի չափով:
9. Ապօրինի մթերված փայտանյութը և դրանցից արտադրված
արտադրատեսակներն անտառից դուրս ընկած տարածքներում
կամ տեղափոխման ժամանակ հայտնաբերելու դեպքում ﬖասի հատուցման չափը հաշվարկվում է Հայաստանի Հանրապետության անտառների պահպանության, պաշտպանության, վերարտադրության և օգտագործման բնագավառի կառավարման
լիազոր մարﬓի կողﬕց ծառի համապատասխան տեսակների
ներքևի պահեստից բացթողնման և փայտանյութի վերամշակուﬕց ստացվող արտադրատեսակների համար սահմանված գների կրկնապատիկի չափով:
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10. Ապօրինի ծառահատուﬓերի փաստը հատված ծառերի
(կոճղերի) տեսքով հայտնաբերելու դեպքում ﬖասի հատուցման
չափը հաշվարկվում է ծառի համապատասխան տեսակի ապօրինի օգտագործման համար` սույն օրենքի 2-րդ գլխով սահմանված սակագների եռապատիկի չափով:
11. Սույն հոդվածի 1-10-րդ մասերի համաձայն` հաշվարկված
բնապահպանական իրավախախտուﬓերի հետևանքով կենդանական և բուսական աշխարհին պատճառված ﬖասի հատուցման չափը ներառում է ﬖասված գույքի արժեքը, ինչպես նաև
օրենսդրության համաձայն հաշվարկված կենսապաշարների օգտագործման համար Հայաստանի Հանրապետության պետական
բյուջե վճարման ենթակա բնօգտագործման վճարի գումարը:
Մեկնաբանություն
Այս հոդվածի հիմքում ընկած մոտեցումը ﬖասի հատուցման
չափը պայմանավորում է կատարված իրավախախտման բնույթով և ծանրությամբ: Այսինքն՝ հնարավոր է, որ ﬖասի փաստացի նույն չափի պարագայում հատուցուﬓերը կատարվեն տարբեր չափերով` հիմք ընդունելով իրավախախտման կատարման
վայրը, եղանակը, ﬕջոցները և էական նշանակություն ունեցող
այլ հանգամանքներ: Օրինակ` եթե որսը կատարվել է ԲՀՊՏ-ում,
ապա ﬔկնաբանվող հոդվածի 7-րդ մասի համաձայն` կենդանական աշխարհին պատճառված ﬖասները հաշվարկվում են
սպանված կենդանատեսակի յուրաքանչյուր ﬕավորի համար
ապօրինի որսի և (կամ) ոչնչացման համար սահմանված սակագնի հնգապատիկի չափով:
Հոդված 7. Բնապահպանական իրավախախտուﬓերի
հետևանքով կենդանական և բուսական
աշխարհին պատճառված ﬖասի հատուցման
չափի հաշվարկը
Սույն օրենքի համաձայն` բնապահպանական իրավախախտուﬓերի հետևանքով կենդանական և բուսական աշխարհին
պատճառված ﬖասի հատուցման չափի հաշվարկը կատարում
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են բնապահպանական պետական տեսուչները` օրենսդրությամբ
սահմանված կարգով բնապահպանական օրենսդրության
խախտման վերաբերյալ արձանագրության կազմման շրջանակներում` որպես արձանագրության անբաժանելի հավելված:
Մեկնաբանություն
Ինչպես արդեն նշվել է, «բնապահպանական իրավախախտում»
հասկացությունը ներառում է ինչպես վարչական իրավախախտուﬓերը և հանցագործությունները, այնպես էլ էկոլոգիական
օրենսդրության այն խախտուﬓերը, որոնց համար վարչական
կամ քրեական պատասխանատվություն նախատեսված չէ: Եթե
իրավախախտուﬓերի հետևանքով ﬖաս է պատճառվել շրջակա ﬕջավայրի տարրերին, այդ թվում` կենդանական և բուսական աշխարհին, ապա այն ենթակա է հատուցման՝ օրենքով
սահմանված չափով և պայմաններով:
Այս հոդվածի ձևակերպուﬕց հետևում է, որ անկախ իրավախախտման տեսակից` կենդանական և բուսական աշխարհին
պատճառված ﬖասի չափը հաշվարկում է բնապահպանական
պետական տեսուչը: Սույն պահանջն արդարացված է այն տեսանկյունից, որ ﬖասների հաշվարկ կատարելու համար պահանջվում են որոշակի հմտություններ, օրինակ` կենդանական
աշխարհի և բուսական աշխարհի տեսակների տարբերում, չափիչ սարքերի օգտագործում և այլն, որոնց պետք է տիրապետեն
տեսուչները:
Բնապահպանական իրավախախտման փաստն ամրագրվում
է բնապահպանական պետական տեսուչի կողﬕց կազմվող արձանագրությամբ, որն առանձին հավելվածի տեսքով ներառում
է իրավախախտմամբ պատճառված ﬖասի հաշվարկը: Արձանագրությունը հիﬓավորում է իրավախախտին ներկայացվող
պատճառված ﬖասի փոխհատուցման պահանջը, որը ձևակերպվում է առանձին որոշմամբ:

ԳԼԽ 3
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Հոդված 8. Բնապահպանական իրավախախտուﬓերի
հետևանքով կենդանական և բուսական
աշխարհին պատճառված ﬖասի հատուցման
գումարի գանձման կարգը
1. Սույն օրենքի համաձայն` բնապահպանական իրավախախտուﬓերի հետևանքով կենդանական և բուսական աշխարհին
պատճառված ﬖասի հատուցման գումարի պետական բյուջե
գանձումը կատարվում է բնապահպանական տեսչական մարմնի կողﬕց իրավախախտման դեպքի վերաբերյալ կազմված արձանագրության հիման վրա:
2. Բնապահպանական իրավախախտուﬓերի հետևանքով
կենդանական և բուսական աշխարհին պատճառված ﬖասի
հատուցման վերաբերյալ արձանագրությունն ստանալուց հետո`
իրավախախտողի կողﬕց 10-օրյա ժամկետում, բանկային համակարգի ﬕջոցով Հայաստանի Հանրապետության պետական
բյուջե ﬖասի հատուցման գումարն ինքնակամ չվճարելու դեպքում գումարի վճարուﬓ ապահովվում է դատական կարգով`
տեսչական մարﬓի ներկայացրած հայցի հիման վրա:
Մեկնաբանություն
1. Այս դրույթի ձևակերպուﬕց տպավորություն է ստեղծվում,
որ կենդանական և բուսական աշխարհին պատճառված ﬖասի
հատուցման գումարը պետական բյուջե վճարելու հիմքը բնապահպանական իրավախախտման դեպքի վերաբերյալ կազմված արձանագրությունն է: Իրականում, արձանագրության ﬔջ
արտացոլվում է իրավախախտման փաստը, սակայն, արձանագրությամբ իրավախախտի վրա որևէ պարտականություն
դրվել չի կարող: Վնասը հատուցելու պահանջն ամրագրվում
է բնապահպանական պետական տեսուչի` բնապահպանական
իրավախախտմամբ պատճառված ﬖասի հատուցման պահանջ
ներկայացնելու մասին որոշմամբ, որը վարչական ակտ է և կարող է բողոքարկվել վարչական կամ դատական կարգով: Իսկ
արձանագրությունը և ﬖասների հաշվարկն արտացոլող հա-
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վելվածը ﬖասի հատուցման պահանջը հիﬓավորող փաստաթղթեր են:
2. Վերոգրյալ հիﬓավորմամբ արդարացված չէ նաև պատճառված ﬖասի հատուցման գծով պարտավորության կատարման
ժամկետը հաշվարկելու սկիզբը պայմանավորել իրավախախտման վերաբերյալ կազմված արձանագրությունն իրավախախտին հանձնելու օրով: Գտնում ենք, որ ﬔկնաբանվող հոդվածում
անհրաժեշտ է կատարել համապատասխան փոփոխություններ,
և պարտավորությունների կատարման ժամկետների հաշվարկը
սկսել ոչ թե արձանագրությունը, այլ որոշուﬓ իրավախախտին
հանձնելու պահից:
Հարկ է նկատի ունենալ, որ այս հոդվածը սահմանում է նաև
պարտավորության կատարման որոշակի եղանակ` գումարի փոխանցումը բանկային համակարգի ﬕջոցով: Գումարի փոխանցման փաստը հավաստող փաստաթուղթը բանկի կողﬕց տրամադրված անդորրագիրն է, որը պետք է ներկայացնել ԲՊՏ-ի
տարածքային ստորաբաժանում:
Վնասը հատուցելու համար սահմանված 10-օրյա ժամկետը
պարտավորությունն ինքնակամ կատարելու համար ողջաﬕտ
ժամկետ է, որի ավարտից հետո գումարը ենթակա է բռնագանձման դատական կարգով: Այդ գործերը ենթակա են ՀՀ վարչական դատարանին:
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Անհրաժեշտ պաշտպանության վիճակում կատարված արարք
- պաշտպանվողի կամ ﬔկ այլ անձի կյանքը, առողջությունը և
իրավունքները, հասարակության կամ պետության շահերը հանրության համար վտանգավոր ոտնձգությունից կամ դրա իրական սպառնալիքից` ոտնձգություն կատարողին ﬖաս պատճառելու ﬕջոցով պաշտպանելը:
Առգրավում - վարչական իրավախախտման գործիք կամ անﬕջական օբյեկտ հանդիսացող առարկան հարկադիր կարգով
հատուցմամբ վերցնելը` իրացուﬕց ստացված գումարը սեփականատիրոջը վերադարձնելով (հանած իրացման ծախսերը):
Բնեղեն - ﬕևնույն տեսակային, քանակական և որակական
հատկանիշներով օժտված գույք (օր.` նույն տեսակի և ծավալի
բնափայտը):
Բնօգտագործման վճար - պետական սեփականություն համարվող բնական պաշարների արդյունավետ, համալիր օգտագործման, ինչպես նաև տարբեր որակի բնական պաշարներ
օգտագործողների համար տնտեսավարման հավասար պայմաններ ստեղծելու նպատակով այդ պաշարների օգտագործման դիմաց սույն օրենքին համապատասխան պետական բյուջե վճարվող վճար («Բնապահպանական և բնօգտագործման վճարների
մասին» ՀՀ օրենք, հոդված 2):
Բռնագրավում - վարչական իրավախախտման գործիք կամ
անﬕջական օբյեկտ հանդիսացող առարկան հարկադրաբար և
անհատույց պետական սեփականություն դարձնելը:
Գույքային իրավահարաբերություններ - նյութական բարիքների ստեղծման, ձեռքբերման, տիրապետման, օգտագործման,
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տնօրինման, կառավարման և փոխանցման կապակցությամբ
առաջացող հասարակական հարաբերություններ, որոնք ունեն
ապրանքադրամական բնույթ:
Ենթաօրենսդրական ակտ - օրենքի հիման վրա և ի կատարուﬓ դրա ընդունված նորմատիվ իրավական ակտ:
Իրավաբանական փաստ - իրականության իրավիճակ, որի
հետ օրենքը կապում է որոշակի իրավական հետևանքների
առաջացում (տարբերում են իրավաբանական փաստերի երկու
տեսակ` իրադարձություններ և գործողություններ):
Իրավաբանական ուժ - նորմատիվ իրավական ակտերի համադրելիության հատկանիշ, որն արտացոլում է այս կամ այն
իրավական ակտի տեղը նորմատիվ իրավական ակտերի հիերարխիկ համակարգում:
Իրավազորություն - իրավահարաբերության մասնակցի իրավական նորﬔրով նախատեսված և պետության կողﬕց ապահովված հնարավորություն կատարելու որոշակի գործողություններ կամ պահանջելու համապատասխան գործողությունների
կատարում իրավահարաբերությունների մյուս սուբյեկտներից:
Իրավական ինստիտուտ - որոշակի խումբ հասարակական
հարաբերություններ կարգավորող իրավական նորﬔրի ամբողջություն: Օրինակ` անտառների մոնիթորինգը, կադաստրը կամ
անտառօգտագործումը կարգավորող նորﬔրի ամբողջությունը:
Իրավական նորմ(եր) - վարքագծի համապարտադիր, ձևականորեն որոշակի, հասարակական հարաբերությունների կարգավորմանն ուղղված կանոն(ներ), որը սահմանում և պահպանում է պետությունը:
Իրավակիրառ գործունեություն - իրավասու սուբյեկտների
իշխանական գործունեություն` ուղղված առանձին իրավիճակների կարգավորման նպատակով անհատական կարգադրագրերի ընդունմանը:
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Ծայրահեղ անհրաժեշտության վիճակում կատարված արարք
- տվյալ անձի կամ այլ անձանց կյանքին, առողջությանը, իրավունքներին և օրինական շահերին, հասարակության կամ պետության շահերին անﬕջականորեն սպառնացող վտանգը վերացնելու համար քրեական օրենքով պաշտպանվող շահերին
ﬖաս պատճառելը, եթե թույլ չի տրվել ծայրահեղ անհրաժեշտության սահմանների անցում:
Հանրապետական գործադիր մարﬕններ - նախարարություններ և կառավարությանն առընթեր պետական կառավարման մարﬕններ:
Միջազգային պայմանագիր - պետությունների ﬕջև գրավոր
ձևով կնքված և ﬕջազգային իրավունքով կարգավորվող ﬕջազգային համաձայնություն, անկախ նրանից, այդ համաձայնությունը պարունակվում է ﬔկ կամ երկու, կամ ﬕմյանց հետ
կապված ﬕ քանի փաստաթղթերում, ինչպես նաև անկախ դրա
կոնկրետ անվանուﬕց (Միջազգային պայմանագրերի իրավունքի մասին կոնվենցիա, հոդված 2):
Պետական ոչ առևտրային կազմակերպություն - շահույթ
ստանալու նպատակ չհետապնդող, իրավաբանական անձի
կարգավիճակ ունեցող ոչ առևտրային կազմակերպություն, որը
ստեղծվում է ﬕայն մշակույթի, առողջապահության, սոցիալական, սպորտի, կրթության, գիտության, բնապահպանական և
ոչ առևտրային այլ բնագավառներում գործունեություն իրականացնելու նպատակով («Պետական ոչ առևտրային կազմակերպությունների մասին» ՀՀ օրենք, հոդված 3):
Ռեգրեսիվ հայց - պարտապանին ուղղված պարտատիրոջ
պահանջ այն գումարի բռնագանձման մասին, որը պարտատերը
վճարել է երրորդ անձին` որպես պարտապանի ﬔղքով պատճառված ﬖասի հատուցում:
Վարչական ակտ - արտաքին ներգործություն ունեցող որոշում, կարգադրություն, հրաման կամ անհատական իրավական
ակտ, որը վարչական մարﬕնն ընդունել է հանրային իրավուն-
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քի բնագավառում կոնկրետ գործի կարգավորման նպատակով
և ուղղված է անձանց համար իրավունքներ և պարտականություններ սահմանելուն, փոփոխելուն, վերացնելուն կամ ճանաչելուն: («Վարչարարության հիմունքների և վարչական վարույթի
մասին» ՀՀ օրենք, հոդված 53):
Վարչական պատասխանատվություն - դատարանի վճռի կամ
իրավասու պետական մարﬕնների և պաշտոնատար անձանց
կողﬕց ընդունված վարչական ակտի համաձայն՝ իրավախախտում կատարած սուբյեկտի համար օրենքով սահմանված անբարենպաստ հետևանքների առաջացում, որն արտահայտվում է
օրենսդրությամբ նախատեսված սանկցիայի կիրառմամբ:
Վինդիկացիոն հայց - սեփականատիրոջ կամ օրինական տիրապետողի` դատարան ներկայացված պահանջ՝ գույքն ուրիշի
ապօրինի տիրապետուﬕց հետ վերցնելու մասին:
Քաղաքացիաիրավական (նյութական) պատասխանատվություն - պարտավորությունների չկատարման կամ ոչ պատշաճ
կատարման, ինչպես նաև իրավախախտման հետևանքով ﬖաս
պատճառելու դեպքում դրամական կամ գույքային բնույթի անբարենպաստ հետևանքների առաջացում իրավախախտի համար:
Քրեական պատասխանատվություն - քրեական օրենսգրքով
նախատեսված արարք կատարելու համար հանցագործի նկատմամբ դատավճռի հիման վրա օրենքով սահմանված անբարենպաստ հետևանքների առաջացում, որն արտահայտվում է քրեական օրենսգրքով նախատեսված սանկցիայի կիրառմամբ:
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ՈՒՂԵՑՈՒՅՑՈՒՄ ՕԳՏԱԳՈՐԾՎԱԾ ԻՐԱՎԱԿԱՆ ԱԿՏԵՐ
ՀՀ Սահմանադրություն (փոփոխություններով)
Ընդունվել է 27.11.2005 թ., ուժի ﬔջ է մտել 05.12.2005 թ.,
ՀՀՊՏ2005.12.05/Հատուկ թողարկում, Հոդ.1426

ՀՀ ﬕջազգային պայմանագրեր
1.

2.
3.
4.

1.

2.

3.

4.

5.

ՄԱԿ-ի ԵՏՀ «Շրջակա ﬕջավայրի հարցերի առնչությամբ տեղեկատվության մատչելիության, որոշուﬓերի ընդունման գործընթացին հասարակության մասնակցության և արդարադատության մատչելիության» մասին կոնվենցիա
ՄԱԿ-ի «Կենսաբանական բազմազանության մասին» կոնվենցիա (1992 թ., Ռիո դե Ժանեյրո)
ՄԱԿ-ի «Կլիմայի փոփոխության մասին» շրջանակային կոնվենցիա (1992 թ., Ռիո դե Ժանեյրո)
ՄԱԿ-ի «Անապատացման դեմ պայքարի մասին» կոնվենցիա
(1994 թ., Փարիզ)
ՀՀ օրենքներ
ՀՀ անտառային օրենսգիրք
Ընդունվել է 24.10.2005թ., ուժի ﬔջ է մտել 17.12.2005թ., ՀՀՊՏ
2005.12.07/75(447) Հոդ. 1432
ՀՀ անտառային օրենսգիրք
Ընդունվել է 01.11.1994թ., ուժը կորցրել է 17.12.2005թ.,
ՀՀԳԽՏ 1994/21
ՀՀ հողային օրենսգիրք
Ընդունվել է 02.05.2001թ., ուժի ﬔջ է մտել 15.06.2001թ., ՀՀՊՏ
2001.06.15/17(149) Հոդ. 457
ՀՀ ջրային օրենսգրք
Ընդունվել է 04.06.2002թ., ուժի ﬔջ է մտել 10.10.2002թ., ՀՀՊՏ
2002.07.10/24(199) Հոդ. 581
ՀՀ քաղաքացիական օրենսգիրք
Ընդունվել է 05.05.1998թ., ուժի ﬔջ է մտել 01.01.1999թ.,
ՀՀՊՏ 1998.08.10/17(50)
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Վարչական իրավախախտուﬓերի վերաբերյալ ՀՀ օրենսգիրք
Ընդունվել է 06.12.1985թ., ուժի ﬔջ է մտել 01.06.1986թ.,
ՀՍՍՀԳՍՏ 1985/23
ՀՀ քրեական օրենսգիրք
Ընդունվել է 18.04.2003թ., ուժի ﬔջ է մտել 01.08.2003թ.,
ՀՀՊՏ 2003.05.02/25(260) Հոդ. 407

8.

«Կենդանական աշխարհի մասին» ՀՀ օրենք
Ընդունվել է 03.04.2000թ., ուժի ﬔջ է մտել 12.05.2000թ.,
ՀՀՊՏ 2000.05.12/9(107)

9.

Որսի և որսորդական տնտեսության մասին» ՀՀ օրենք
Ընդունվել է 09.04.2007թ., ուժի ﬔջ է մտել 02.06.2007թ.,
ՀՀՊՏ 2007.05.23/26(550) Հոդ. 625

10. «Թափոնների մասին» ՀՀ օրենք
Ընդունվել է 24.11.2004թ., ուժի ﬔջ է մտել 07.01.2005թ.,
ՀՀՊՏ 2004.12.28/72(371) Հոդ. 1480
11.

«Բնության հատուկ պահպանվող տարածքների մասին» ՀՀ
օրենք
Ընդունվել է 27.11.2006թ., ուժի ﬔջ է մտել 04.01.2007թ.,
ՀՀՊՏ 2006.12.25/66(521) Հոդ. 1363

12. «Շրջակա ﬕջավայրի վրա ազդեցության փորձաքննության
մասին» ՀՀ օրենք
Ընդունվել է 20.11.1995թ., ուժի ﬔջ է մտել 14.12.1995թ., ՀՀԱԺՏ
1995/
13. «Բնապահպանական վերահսկողության մասին» ՀՀ օրենք
Ընդունվել է 11.04.2005թ., ուժի ﬔջ է մտել 28.05.2005թ.,
ՀՀՊՏ 2005.05.18/28 (400) Հոդ. 548
14. «Հայաստանի Հանրապետությունում ստուգուﬓերի կազմակերպման և անցկացման մասին» ՀՀ օրենք
Ընդունվել է 17.05.2000թ., ուժի ﬔջ է մտել 01.07.2000թ.,
ՀՀՊՏ 2000.06.23/14(112)
15. «Բնապահպանական իրավախախտուﬓերի հետևանքով կենդանական և բուսական աշխարհին պատճառված ﬖասների
հատուցման սակագների մասին» ՀՀ օրենք
Ընդունվել է 03.05.2005թ., ուժի ﬔջ է մտել 18.06.2005թ.,
ՀՀՊՏ 2005.06.08/35(407) Հոդ. 625
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16. «Տեղեկատվության ազատության մասին» ՀՀ օրենք
Ընդունվել է 23.09.2003թ., ուժի ﬔջ է մտել 15.11.2003թ.,
ՀՀՊՏ 2003.11.05/55(290) Հոդ. 1016
17. «Իրավական ակտերի մասին» ՀՀ օրենք
Ընդունվել է 03.04.2002թ., ուժի ﬔջ է մտել 31.05.2002թ.,
ՀՀՊՏ 2002.05.21/15(190) Հոդ. 344
18. «Հայաստանի Հանրապետության ﬕջազգային պայմանագրերի մասին» ՀՀ օրենք
Ընդունվել է 22.02.2007թ., ուժի ﬔջ է մտել 27.03.2007թ.,
ՀՀՊՏ 2007.04.11/19(543) Հոդ. 452
19. «Պետական ոչ առևտրային կազմակերպությունների մասին» ՀՀ
օրենք
Ընդունվել է 23.10.2001թ., ուժի ﬔջ է մտել 03.12.2001 թ.,
ՀՀՊՏ 2001.12.03/37(169) Հոդ. 908
20. «Հրապարակային սակարկությունների մասին» ՀՀ օրենք
Ընդունվել է 08.10.2003թ., ուժի ﬔջ է մտել 22.11.2003թ.,
ՀՀՊՏ 2003.11.12/56(291) Հոդ. 1047

1.

2.

ՀՀ նախագահի հրամանագրեր
«ՀՀ կառավարության և նրան ենթակա պետական կառավարման այլ մարﬕնների գործունեության կազմակերպման կարգը
սահմանելու մասին» ՀՀ նախագահի հրամանագիր
Ընդունվել է 18.07.2007թ., ուժի ﬔջ է մտել 26.07.2007թ.,
ՀՀՊՏ2008.04.02/21(611) Հոդ. 829
«Հայաստանի Հանրապետության մարզերում պետական կառավարման մասին» ՀՀ նախագահի հրամանագիր
Ընդունվել է 06.05.1997թ., ուժի ﬔտ է մտել 20.05.2997թ.,
ՀՀՊՏ 1997.005.20/11
ՀՀ կառավարության որոշուﬓեր

1.

«Շրջակա ﬕջավայրի վրա ազդեցության փորձաքննության
ենթակա նախատեսվող գործունեությունների սահմանային
չափերի մասին» ՀՀ կառավարության N 193 որոշում
Ընդունվել է 30.03.1999թ., ուժի ﬔջ է մտել 25.04.1999թ., ՀՀՊՏ
1999.04.15/9(75)

2.

«Արտադրական նշանակության անտառներում անտառօգտագործման և պահպանության կարգը սահմանելու, ՀՀ կառա-
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վարության 2001 թվականի հունվարի 26-ի N 49 որոշուﬓ ուժը
կորցրած ճանաչելու և 2006 թվականի սեպտեմբերի 7-ի N
1412-Ն որոշման ﬔջ փոփոխություններ կատարելու մասին» ՀՀ
կառավարության որոշում
Ընդունվել է 29.11.2007թ., ուժի ﬔջ է մտել 26.01.2008թ., ՀՀՊՏ
2008.01.16/3(593) Հոդ. 58
3.

«Անտառի ազգային ծրագիրը հաստատելու մասին» ՀՀ կառավարության որոշում
Ընդունվել է 21.07.2005թ., ուժի ﬔջ է մտել 01.09.2005թ., ՀՀՊՏ
2005.08.31/56(428) Հոդ. 1095

4.

«Անտառների պետական մոնիթորինգի իրականացման կարգը
սահմանելու մասին» ՀՀ կառավարության որոշում
Ընդունվել է 25.01.2007թ., ուժի ﬔջ է մտել 15.03.2007թ., ՀՀՊՏ
2007.03.14/15(539) Հոդ. 334

5.

«Անտառային պետական կադաստրի վարման և անտառների
պետական հաշվառման ու տվյալների տրամադրման կարգը
սահմանելու մասին» ՀՀ կառավարության որոշում
Ընդունվել է 07.02.2008թ., ուժի ﬔջ է մտել 01.01.2009թ., ՀՀՊՏ
2008.04.02/21(611) Հոդ. 288

6.

«Անտառների պահպանության, պաշտպանության, վերարտադրության և օգտագործման բնագավառում հատկապես
լիազորված պետական կառավարման մարﬕններին իրավասություններ վերապահելու և ՀՀ կառավարության 2002
թվականի հուլիսի 25-ի N 1054-Ն որոշման ﬔջ փոփոխություն
կատարելու մասին» ՀՀ կառավարության որոշում
Ընդունվել է 15.01.2004թ., ուժի ﬔջ է մտել 21.02.2004թ., ՀՀՊՏ
2004.02.11/8(307) Հոդ. 168

7.

««ՀՀ գյուղատնտեսության նախարարության աշխատակազմ»
պետական կառավարչական հիﬓարկ ստեղծելու, ՀՀ գյուղատնտեսության նախարարության կանոնադրությունը և աշխատակազﬕ կառուցվածքը հաստատելու մասին» ՀՀ կառավարության որոշում
Ընդունվել է 05.09.2002թ., ուժի ﬔջ է մտել 17.10.2002թ., ՀՀՊՏ
2002.10.16/44(219) Հոդ. 1022

8.

««Հայանտառ» պետական ոչ առևտրային կազմակերպություն
ստեղծելու մասին» ՀՀ կառավարության որոշում
Ընդունվել է 25.07.2002թ., ուժի ﬔջ է մտել 24.08.2002թ., ՀՀՊՏ
2002.08.14/33(208) Հոդ. 750
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««Հայանտառ» պետական ոչ առևտրային կազմակերպության
կանոնադրությունը հաստատելու մասին» ՀՀ կառավարության
որոշում
Ընդունվել է 16.01.2003թ., ուժի ﬔջ է մտել 01.05.2003թ., ՀՀՊՏ
2003.04.30/24(259) Հոդ. 405

10. ««Հայանտառ» պետական ոչ առևտրային կազմակերպությանը պետական անտառային հողերի վարձակալության
պայմանագրեր կնքելու թույլտվություն տալու մասին» ՀՀ
կառավարության որոշում
Ընդունվել է 04.05.2006թ., ուժի ﬔջ է մտել 01.06.2006 թ., ՀՀՊՏ
2006.05.31/29(484) Հոդ. 579
11. «Պետական սեփականություն համարվող անտառների վարձավճարի նվազագույն չափը սահմանելու մասին» ՀՀ կառավարության որոշում
Ընդունվել է 03.06.2010թ., ուժի ﬔջ է մտել 26.06.2010 թ., ՀՀՊՏ
2010.06.16/26(760) Հոդ. 671
12. «Պաշտպանական նշանակության անտառներում անտառօգտագործման և պահպանության կարգը սահմանելու մասին»
ՀՀ կառավարության որոշում
Ընդունվել է 08.11.2007թ., ուժի ﬔջ է մտել 08.12.2007թ.,
ՀՀՊՏ 2007.11.28/58(582) Հոդ. 1195
13. «Բնակավայրերի կանաչ գոտիների չափերին և կազմությանը ներկայացվող պահանջների տեխնիկական կանոնակարգը
հաստատելու մասին» ՀՀ կառավարության որոշում
Ընդունվել է 30.10.2008թ., ուժի ﬔջ է մտել 26.05.2009թ.,
ՀՀՊՏ 2008.11.26/69(659) Հոդ. 1247
14. «Արտադրական նշանակության անտառներում անտառավերականգնման հատուﬓերի իրականացման կարգը սահմանելու
մասին» ՀՀ կառավարության որոշում
Ընդունվել է 07.09.2006թ., ուժի ﬔջ է մտել 24.11.2006թ.,
ՀՀՊՏ 2006.10.25/55(510) Հոդ. 1132
15. «Խնամքի և սանիտարական հատուﬓերի իրականացման
կարգը սահմանելու մասին» ՀՀ կառավարության որոշում
Ընդունվել է 22.06.2006թ., ուժի ﬔջ է մտել 18.08.2006թ.,
ՀՀՊՏ 2006.07.19/39(494) Հոդ. 842
16. «ՀՀ անտառներում հրդեհային անվտանգության կանոնները
հաստատելու մասին» ՀՀ կառավարության որոշում
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Ընդունվել է 19.09.1998թ., ուժի ﬔջ է մտել 11.10.1998թ.,
ՀՀՊՏ 1998.10.01/24(57)
17. «Պետական անտառային հողերում անտառային տնտեսության
վարման և անտառօգտագործման հետ չկապված աշխատանքների իրականացման կարգը սահմանելու մասին» ՀՀ կառավարության որոշում
Ընդունվել է 30.08.2007թ., ուժի ﬔջ է մտել 13.10.2007թ.,
ՀՀՊՏ 2007.10.03/49(573) Հոդ. 997
18.

«Հատման գծով բնափայտի մթերման տարեկան նորմայի
(հաշվարկային հատատեղի) հաշվարկման և հաստատման
կարգը հաստատելու մասին» ՀՀ կառավարության որոշում
Ընդունվել է 25.11.2004թ., ուժի ﬔջ է մտել 05.02.2005թ.,
ՀՀՊՏ 2005.02.04/10(382) Հոդ. 189

19. «Անտառային տնտեսության կառավարման պլանների հրահանգը հաստատելու մասին» ՀՀ կառավարության որոշում
Ընդունվել է 10.08.2005թ., ուժի ﬔջ է մտել 13.10.2005թ.,
ՀՀԳՏ 2005.10.03/24(201) Հոդ. 344
20. «Պետական և համայնքային սեփականություն հանդիսացող
հողամասերի օտարման, կառուցապատման և օգտագործման
տրամադրման կարգը հաստատելու մասին» ՀՀ կառավարության որոշում
Ընդունվել է 12.04.2001թ., ուժի ﬔջ է մտել 08.05.2001թ.,
ՀՀՊՏ 2001.04.28/12(144) Հոդ. 304
21. «Պետական անտառների հավատարմագրային կառավարման
մրցույթի անցկացման կարգը հաստատելու մասին» ՀՀ կառավարության որոշում
Ընդունվել է 30.11.2006թ., ուժի ﬔջ է մտել 06.01.2007թ.,
ՀՀՊՏ 2007.01.05/1(525) Հոդ. 4
22. «Հայաստանի Հանրապետության անտառների վերականգնման և զարգացման հիﬓադրամ ստեղծելու մասին» ՀՀ կառավարության որոշում
Ընդունվել է 10.06.2004թ., ուժի ﬔջ է մտել 02.07.2004թ.,
ՀՀՊՏ 2004.07.01/36(335) Հոդ. 850
23. «Բնօգտագործման վճարի դրույքաչափերի մասին» ՀՀ կառավարության որոշում
Ընդունվել է 30.12.1998թ., ուժի ﬔջ է մտել 01.01.1999թ.,
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24. «Կենդանական աշխարհի պետական կադաստրի վարման
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հարմարանքների օգտագործման ու վաճառքի կարգը հաստատելու մասին» ՀՀ կառավարության որոշում
Ընդունվել է 20.04.2000թ., ուժի ﬔջ է մտել 28.04.2000թ., ՀՀՊՏ
2000.04.28/8(106)
28. «Բույսերի Կարﬕր գիրքը հաստատելու մասին» ՀՀ կառավարության որոշում
Ընդունվել է 29.01.2010թ., ուժի ﬔջ է մտել 27.02.2010թ., ՀՀՊՏ
2010.02.17/6(740) Հոդ. 67.2
29. «Ոչ հիﬓական շինությունների տեղադրման կարգը հաստատելու մասին» ՀՀ կառավարության որոշում
Ընդունվել է 24.09.2001թ., ուժի ﬔջ է մտել 28.10.2001թ., ՀՀՊՏ
2001.10.18/32(164) Հոդ. 774
30. «Խﬔլու ջուր: Ջրամատակարարման կենտրոնացված համակարգերի ջրի որակին ներկայացվող հիգիենիկ պահանջներ:
Որակի հսկողություն» N 2-III-Ա2-1 սանիտարական նորﬔրը և
կանոնները հաստատելու մասին» ՀՀ առողջապահության նախարարի հրաման
Ընդունվել է 25.12.2002թ., ուժի ﬔջ է մտել 25.01.2003թ., ՀՀԳՏ
2003.01.15/1(119) Հոդ. 3
31. «Ճառագայթային անվտանգության նորﬔրը հաստատելու մասին» ՀՀ կառավարության որոշում
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Ընդունվել է 18.08.2006թ., ուժի ﬔջ է մտել 01.07.2007թ., ՀՀՊՏ
2006.09.20/49(504) Հոդ. 1014
32. «Բնակավայրերում մթնոլորտային օդն աղտոտող նյութերի
սահմանային թույլատրելի խտությունների (կոնցենտրացիաների-ՍԹԿ) նորմատիﬖերը հաստատելու մասին» ՀՀ կառավարության որոշում
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2006.03.09/12(467) Հոդ. 288
33. «Ստուգման ժամանակ հայտնաբերված և առգրավված ապօրինի ձեռք բերված բնական ռեսուրսների (ներառյալ` որսի)
տնօրինման կարգը հաստատելու մասին» ՀՀ կառավարության
որոշում
Ընդունվել է 22.09.2005թ., ուժի ﬔջ է մտել 21.01.2006թ., ՀՀՊՏ
2006.01.11/2(457) Հոդ. 41
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2006.10.16/25(234) Հոդ. 345

2.
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GUIDE ON THE FOREST LEGISLATION OF THE REPUBLIC OF ARMENIA
This Guide is the ﬁr1 attempt to present a complex source designed to provide scientiﬁc-practical commentary of fore1 legislation of the Republic of Armenia (RA) as contribution to implementation and further development of national environmental legislation.
It provides detailed provision by provision commentary of the RA Fore1 Code as well as
relevant provisions of the RA Law on Environmental Control, RA Code on Admini1rative
Oﬀences, RA Criminal Code and RA Civil Code con1ituting the sy1em of fore1 legislation in Armenia (the Guide contents is attached). The Guide involves also sugge1ions on
further amendments of commented provisions. It should be useful not only for 2eciali1s
involved in legislative and law enforcement ﬁelds but also for those in general intere1ed
in the problems of environment protection.
The Guide is the outcome of about one-year work of the authors representing Environmental Public Advocacy Center: Dr. Aida Iskoyan (Yerevan State University/YSU
Associate Professor, coordinator of Guide elaboration and editor in chief), Gor Movsisyan
(YSU lecturer) and Heghine Hakhverdyan (YSU lecturer).
This Guide was prepared and published in the frames of the EU ﬁnanced regional
project Improving Fore1 Law Enforcement and Governance in the European Neighborhood Policy Ea1 Countries and Russia (ENPI-FLEG) as a part of WWF-Armenia activity
“Capacity building in fore1 legislation issues through publication of a manual on fore1
legislation and implementation of trainings”.
The authors express their 2ecial acknowledgements to WWF-Armenia for making
the development of such a publication possible as well as for providing actual support
and assi1ance during its development. The authors express also 2ecial appreciation to
the 2eciali1s of “Hayantar” SNCO of the RA Mini1ry of Agriculture for their advisory
support and dedicated work.
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«Եվրոպական հարևանության քաղաքականության արևելյան
երկրներում և Ռուսաստանում անտառային օրենսդրության
կիրարկման և կառավարման բարելավում» ծրագիրը աջակցում է մասնակից երկրների կառավարություններին, քաղաքացիական հասարակությանը և մասնավոր ընկերություններին՝ մշակելու անտառների կառավարման հստակ և կայուն
ﬔխանիզﬓեր, ներառյալ ապօրինի հատուﬓերի կանխումը։
Մասնակից երկրներն են Հայաստանը, Վրաստանը, Ադրբեջանը, Բելառուսը, Մոլդովան, Ռուսաստանը և Ուկրաինան։
Ծրագիրն իրականացվում է Եվրոպական ﬕության ֆինանսական աջակցությամբ։
www.enpi-ﬂeg.org
Ծրագրի գործընկերները
Եվրոպական հանձնաժողով
Եվրոպական ﬕությունը զարգացման նպատակով պաշտոնական աջակցություն տրամադրող աﬔնաﬔծ դոնորն է աշխարհում։ EuropeAid Զարգացում և համագործակցությունը՝
Եվրոպական հանձնաժողովի գլխավոր տնօրինությունը, պատասխանատու է Եվրոպայի զարգացման քաղաքականությունը մշակելու և աշխարհի բոլոր երկրներին ֆինանսական ﬕ
շարք ﬔխանիզﬓերի ﬕջոցով աջակցություն տրամադրելու
համար՝ ապահովելու այդ աջակցության որակն ու արդյունավետությունը։ Զարգացման դաշտում լինելով ակտիվ և
պրոակտիվ դերակատար՝ ﬔնք խթանում ենք լավ կառավարումը, մարդկային ու տնտեսական զարգացումը և ուշադրության կենտրոնում պահում այնպիսի համընդհանուր խնդիրներ, ինչպիսիք են սովի դեմ պայքարը և բնական ռեսուրսների
պահպանությունը։
Համաշխարհային բանկ
Համաշխարհային բանկը (WB) զարգացող երկրներին տրամադրվող ֆինանսական և տեխնիկական աջակցության կենսական աղբյուրներից է։ Մեր առաքելությունն է ավյունով ու
մասնագիտորեն պայքարել աղքատության դեմ՝ կայուն արդյունքների հասնելու համար և մարդկանց օգնել, որպեսզի
նրանք օգնեն իրենք իրենց և շրջակա ﬕջավայրին՝ տրամադրելով ռեսուրսներ ու գիտելիք, զարգացնելով կարողություններ և պետական ու մասնավոր սեկտորների հետ հաստատել
համագործակցություն։
www.worldbank.org

351
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Բնության պահպանության ﬕջազգային ﬕությունը (IUCN)
նպաստում է աշխարհում առկա բնապահպանական և զարգացման հիﬓախնդիրների արդյունավետ լուծմանը։ Գործունեության ոլորտներն են կենսաբազմազանությունը, կլիմայի
փոփոխությունը, էներգիան, բնակչության կենսապայմանները
և «կանաչ տնտեսությունը»՝ հետազոտական աշխատանքների
ու աշխարհի տարբեր երկրներում իրականացվող ծրագրերի
և կառավարության, ՀԿ-ների, ՄԱԿ-ի և ձեռնարկությունների
ﬕավորման ﬕջոցով քաղաքականություն ու օրենսդրություն
մշակելու և լավագույն փորձ ձեռք բերելու համար։ Բնության
պահպանության ﬕջազգային ﬕությունն աշխարհում աﬔնավաղ հիﬓադրված խոշոր բնապահպանական կազմակերպություններից է և 160 երկրներում ունի կառավարությունը և
ՀԿ սեկտորը ներկայացնող ավելի քան 1000 անդամ, ինչպես
նաև շուրջ 11 000 կամավոր փորձագետ։ Միության գործունեությունն իրականացնում են աշխարհի 60 գրասենյակների 1000
աշխատակիցները՝ պետական կառույցները, ՀԿ-ները և մասնավոր սեկտորը ներկայացնող հարյուրավոր գործընկերների
հետ համագործակցելով։
www.iucn.org

Բնության համաշխարհային հիﬓադրամ
Բնության համաշխարհային հիﬓադրամը (WWF) աշխարհի
խոշոր և ճանաչված անկախ բնապահպանական կազմակերպություններից է, որն ունի ավելի քան 5 ﬕլիոն աջակից և 100
երկրներում գործող գլոբալ ցանց։ Հիﬓադրաﬕ առաքելությունն է դադարեցնել Երկրի բնական ﬕջավայրի վատթարացումը և կառուցել ﬕ ապագա, որտեղ մարդիկ ու բնությունը
ներդաշնակ են՝ պահպանելով մոլորակի կենսաբազմազանությունը, ապահովելով վերականգնվող բնական պաշարների կայուն օգտագործումը և նվազեցնելով աղտոտուﬓ ու
բնական պաշարների անխնա սպառումը։
www.panda.org
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